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- தாடொகனை் ைன்வி் துகந- 



அசாங்க ிதிச ்சு்றிக்கக  இக்கண்  402 இ் 2.4.1 ்திக்ககணத  ாாளுண்ட்தி் சண்்பி்ட்காக 
டதாிக்க்்து.  
 
 
 
 

2022 மண 

கஞ்காஞி்பு ண்றுண் சசத்தி் பநாத்வுக் கிகந 
தி்ப் ண்றுண் சசத்தி் பநாத்வு் பிிவு 

க்வி அகணசச்ு, 
இசுபோாத, 

ட்டப். 

II 



 
ைன்வி அகெச்ிண் பிாண பிிவுைப், தவிைப் ந்று் உ்தியாை்ை்ப் 

(2021.12.31் திைதிை்கு) 
 
 

ைன்வி அகெெ்் 
சகௌப திபோ திமஷ் குஞபட் 

 

 

ைன்விெ ்செனாப் 
மாசிித.் திபோ மக. கபி.சீ. மக சமா 
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மடசித க்விக் சகாந்ககச ்ச்கட்தினுந் ப் ந்நிக் க்வி பட் ாசாகக் க்வி, உத ்க்வி, 

பெ்ாண் ிக ண்றுண் சடாழி் க்வி ஆகித க்விபே் ்மபறு டநங்கநினூாக மடசித க்விக் 

சகாந்கககத பகு்துண், மடகபதா ச்ட்்ங்கநி் திபோடட்ங்ககந மண்சகாஞ்டு மணலுண் 

மணண்டுட்துபதுண் அபிவிபோட்தி சசத்பதுண் இாாங்க அகணசச்ுக்கந் (ணகநி ் ண்றுண் சிறுப ்

அபிவிபோட்தி ண்றுண் ப்ந்நி ண்றுண் ஆண்க் க்வி, ாசாக உக்்கண்பு பசதிகந் ண்றுண் 

க்விச ் மசகபகந் இாாங்க அகணசச்ு, தி் அபிவிபோடத்ி, சடாழி் க்வி, ஆாத்சச்ு ண்றுண் 

புட்டாக்க இாாங்க அகணசச்ு, அசறி் ாசாககந், பிக்குக் க்வி, அசறி் ாசாககந், 

பிிசபஞாக்கந் ண்றுண் பிக்குக் க்வி இாாங்க அகணசச்ு) ண்றுண் ணாகாஞக் க்வி 

அதிகாிகளு் எ்றிகஞ்து அக் சகாந்ககககந கபக்டுட்துபதுண் க்வி அகணசச்ி் 

பகவுண் விமசணா சசத்ாாகுண். 

க்விபே் சண ிதாதட் ட்கண ண்றுண் பிமபசட்கட மணலுண் உறுதி சசத்து க்விபே்  சி்ட 

்ககந அறுபக சசத்து அறிவி் ட்ிகவு ச் சபெகசணா்க கட்ிசதழு்புபதுண் 
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எ்க உறுதி்டுட்துட், ஆசிித ் க்வி ண்றுண் ஆசிித ் அபிவிபோட்தி ஆகித க்வி 

அகணசச்ி் ஞிகநாகுண். 

அமட மா்று க்வி அகணசச்ி் கீழுந்ந திகஞக்கநங்கந் ண்றுண் ிறுபங்கநி் ஞிகந் 

்றித ப்ம் பநாத்வுககந மண்சகாந்ந், மடகபதா பசதிககந பனங்குட் ண்றுண் 

ஞ்புட் டட்கட மணண்டுட்துட் ஆகித க்வி அகணசச்ி் சாறு்ாகுண்.  

க்வி அகணசச்ு ண்றுண் இாாங்க அகணசச்ி் கீழுந்ந மடசித க்வி ிறுபகண், இங்கக ீக்சட ்

திகஞக்கநண் ண்றுண் க்வி சபநிபைட்ுட ் திகஞக்கநண் ஆகித ிறுபங்களுக்கு 

பனங்க்ட்ுந்ந ாசாக ககடத்ி்ட்கட பகுட்ட், ா த் டதாி்பு, ணதி்பீடு ண்றுண் 

கஞி்பீடு மா் சாறு்புக்கந் சடா்ா பி்னூ்்ககந் ச்றுக்சகாந்ந் ண்றுண் 

ஞ்புட் டட்கட உறுதி்டுடத்ி மணுபதுண் க்வி அகணசச்ி் சாறு்ாகுண். 

2020.08.09 ண் திகதிபகத பட்்டணாி அ்க்ககக்ககணத க்வி அகணசச்ி் ஞிகந் ண்றுண் அட் 

கீழுந்ந ிறுபங்கநி் விங்கந் கீழுந்ந ்திகநி் ட்ட்ுந்நது. 

1.1 அறிமுை் 

யாை்கு 
 

இங்ககக்மக டிட்துபணா ங்குடாக்நா திகணபக்க பிகககநக் சகாஞ்டு 

உகநாவித சபடாதடத்ி் சி்ட டட்கட அகட்  

திை்கூந்று  

ங்குடாக்ந் திபோ்திதகதக் கூடித பககபே் விகநதி் ண்றுண் உத ் ஞ்புட்டட்கட 

அகபட்காக க்விபே் வீணத்டுடட்்் புதித பிமபசங்கநினூாக சப்மடச 

மாக்குகளுக்கு ஈடுசகாடுக்கக்கூடித திகணபாத்்ட பிகககந உபோபாக்குட். 

 

 

1.2  ிறுண்திண் யாை்கு, திை்கூந்று, விடத்தத்பு ந்று் குறிை்யைான்ைப் 

01் தாை்  
ிறுண்திண் தை்ை்யாந்ந் 



02  

விடத் தத்பு 

அறிகப அடி்கதாகக் சகாஞ் சபெக சாபோநாடாட்கட மாக்கி இங்கக ணக்ககந 

கட்ிசதழு்புபட்காக ிகமறுகத க்விச ் சசதலுாதங்களூாக சிறுப ் மதக் க்வி, 

புட்டாக்கண் ஆகிதப்க அடி்கதாகக் சகாஞ் அறிவு ண்றுண் சி்ட உத ் க்வி 

பககணக்கு அபசிதணா பழிககந திக்ா ச்ட்திபேபோக்கு ்டுட்திக் சகாடுட்ட். . 

ிறுண்திண் குறிை்யைான்ைப் ந்று் திைப் 

 ”சுபீச்ட்தி் மாக்கு” சகாந்கக அறிக்ககக்ககணதவுண் அசாங்கட்திா் கபக்டுடட் 

உட்மடசிட்துந்ந மபறு மடசித சகாந்கககநபண் அடி்கதாகக் சகாஞ்டு “அறிவுபூப்ணா 

சபெகண்” எ்க உபோபாக்குபட்காக உித இாாங்க அகணசச்ி்கு சகாந்கக ீதிதா 

பழிகா்்ககந பனங்குட், உித ச்ட்தி்ங்களுக்ககணபாக க்விட் துக சா்்ட 

சகாந்ககககந பகுட்ட், மடசித பவு சசவுட் தி்ண், அச படலீடு ண்றுண் மடசித 

அபிவிபோட்தி மபகடத்ி்ங்கநி் கீழுந்ந சசத்றி்ங்ககந கபக்டுட்ட் ண்றுண் 

அகணசச்ி் கீழுந்ந திகஞக்கநங்கந், அச கூட்ுடட்ாங்கந் ண்றுண் ச்ீதிதாக 

அகணக்க்் ிறுபங்கநது  விதங்கந் ண்றுண் சசத்ாடுகந் ண்றுண் அப்றுக்குித 

சகாந்கககந், மபகடத்ி்ங்கந் ண்றுண் சசத்றி்ங்ககந கபக்டுட்ட், 

பி்னூ்்ககந பனங்குட் ண்றுண் ணதி்பீடு சசத்ட்.  

1.3 பிாண செந்தாடுைப் 

 ப்ந்நிக்  க்வி பட் உத ் க்விகத ிகவுசசத்பண் பகபோ சடநிபா  

பழிகா்் தி்சணா்கட் டதாி்ட்காக சகாந்ககீதிபோ பழிகா்்ககந 

பனங்குட். 

 சக ணாஞபக்ளுக்குண் க்விக்கா பிமபச உிகணப் கூடித ஞ்புடட்ண் பக்க க்வி 

பகசதா்க டாபி்ட்கு அபசிதணா விிபா ணறுசீகண்சா்க 

்டுட்்துபட்கா சகாந்கக ீதிதா ச்கசணா்க டாபிட்ட். 

 ாசாக ஆசிிதக்நது ிப்ாகண் சா ் பஞ்ாடுககந துிடணாக தீட்்துகப்ட்காக 

ட்மாது அபலிலுந்ந  உித சு்றுிபோங்கந், விதிபககந், க்கநகந், எழுங்குபககந் 

மா்ப்க பநாத்வுக்கு்டுடத்ி இ்க்டுட்ட் ண்றுண் ட்மாதுந்ந ிறுப 

க்கண்க விகடத்ி் பக்க பகபே் கபக்டுட்துபட்காக விமச 

பிிசபா்றினூாக சசத்ாடுககந மண்சகாந்ந். 

 ாசாககநி் மடகபகந் சடா்ாக பஞ்டுண் கஞக்சகடு்சா்க மண்சகாஞ்டு 

அட்ககணத ாசாக பககணகத பந் தி்பலுக்கு்டுட்ட். 

 ஆசிிதக்கந மடகபக்மக் விடட்தி் ிக்டுடதுபட்காக சகாந்ககதீிதா 

தீச்பா்க பனங்குட். 

 இகஞ் ாவிடா சசத்ாடுககந ாசாகபேனுந் பாக்குபட்காக விகநதாட்ு 

ண்றுண் இகநஜ ் விபகா அகணசச்ு் எ்றிகஞ்து மபகட்தி்ங்ககந 

கபக்டுடட்். 

 ்ககக்கனக தகனவி்காக  காட்திபோக்குண் காட்கட இத்நவி் குக்ட்கா 

சசத்பகசதா்கட் டதாிட்ட் 

 ்ககக்கனகங்கநிலுண் விடுதிகநிலுண் பசதிககந மண்டுட்துண் சசத்ாடுகந் 

 உந்ாட்ு ண்றுண் சபநிாட்ு சடாழி் ச்கடகத  இக்காகக் சகாஞ்டு ்டாிககந 

உபோபாக்குபட்காக எட்ுசணாடட் க்வி ணறுசீகண்புக் சகாந்ககபேனுந் ககட்தி்ட்கட 

திபோடத்ிதகணடட். 

 ்ககக்கனகங்களுக்கு டகப் சடாழி்த் பசதிககந பனங்குட். 

 ணகாசா ண்றுண் புகண்ிசி்களுக்காக பககணப் கூடித சசத்பகசதா்றி் 

கீன் சடிவுசசத்ட் ண்றுண் அடனூாக பனங்க்டுண் பசதிககந மணலுண் விிபாக்கண் சசத்ட். 

 சபட்தி ்ககக்கனகண் ண்றுண் சகாட்டாபக ாதுகா்பு் ்ககக்கனகண் 
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ஆகிதப்க விிபாக்கண் சசத்பட்குித சசத்ாடுகந். 

 சக ்ககக்கனகங்ககநபண் சப்மடச  ட்டுட்ட்கநி் உத ் ண்ட்தி்கு 

டுட்துசச்ச்பட்கா படிக்ககககந மண்சகாந்ந். 

 ்ககக்கனகங்கநிலுனுந் ஆத்வுகந் ண்றுண் புட்டாக்கங்ககந மண்சகாந்பகட 

ஊக்குவி்ட்கா பசதிககந ்டுட்துட். 

 தி் க்வி ்ககக்கனகங்ககந ்டுட்துபட்கா படிக்ககககந மண்சகாந்ந். 

 வீ சடாழி்த் பசதிகளு் கூடித தி் பகு்க பசதிகந் ண்றுண் க்் க்பிடட்் 

சசத்பகபே் மாது க்பு பகக் க்் பககத (Blended Learning) பாக்குபட்கா 

படிக்ககககந சண்சகாந்ந். 

 சாச்ிககந அடி்கதாகக் சகாஞ் ஆத்வுக் காசாசணா்றினூாக க்வி பககத 

பலு்டுட்ட். 

 சடா்றுமாத் ிககணபே் கீன் வீட்ு கணத க்் பககணகத பலு்டுட்துபட்கா 

பழிகா்்ககந பனங்குட். 
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 இங்கக ீக்சட் திகஞக்கநண் 

 க்வி சபநிபைட்ுட் திகஞக்கநண் 

1.5 ைன்வி அகெச்ிண் கீழுப்ப திகை்ைபங்ைப் 

1.6 ைன்வி அகெச்ிண் கீழுப்ப ிறுணங்ைப், ெகதைப் ந்று் அெ கூட்டு் ாதணங்ைப் 

    ்ககக்கனக ணாஞிதங்கந் ஆகஞக்குழு 

 ்ககக்கனக ணாிதங்கந் ஆகஞக்குழுவி் கீழுந்ந சக அச ்ககக்கனகங்கந், ்் 

பி் க்வி ிறுபங்கந் ண்றுண் கத ிறுபங்கந் 

 மடசித க்விபேத் க்லூிகந் 

 ஆசிித ்காசாககந் 

 இங்கக பசஸ்மகா மடசித ஆகஞக்குழு 

 இங்கக த் அபிவிபோடத்ிச ்சக 

 மடசித தக ஆபஞபாக்க் மசகபகந் சக 

 அசாங்க அசச்கக் கூட்ுடட்ாண், 

 க்வி் ஞி்ாந ்அலுபகங்கந் 
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1.7 சபிாடட்ுவி செந்றிடட்ங்ைப் சாட்தாண விதங்ைப் 

 

செந்றிடட்் 
உவி ங்கு் 

ிறுண் 

தித்பீடு 

செ்த்தடட்ுப்ப 

சா் முலீடு 

செந்றிடட் 

ைான ன்கன 

இஞ்ாண் ிகக் க்விக்கா 
துகசா ் மணண்டுட்ட் 

சசத்றி்ண் (SESIP) 
ADB 

400 ப்லித்      

US $  
(கனுடவி) 

2020-2026 

சாதுக் க்வி வீணத்டுட்ட் 

சசத்றி்ண் (GEMP) 
உக பங்கி 100 ப்லித்      

US $  
2019 - 2023 

சடாழி்த்க் க்வி அபிவிபோட்தி 
சசத்றி்ண் 

சப்மடச 
அபிவிபோட்திக்கா  

OPEC ிதிதண் (OFID) 

60.7 ப்லித்     

US $  
2018 - 2022 

சடாழி்த்் ாடத்ி்கா 

மடசித க்விபேத் க்லூிகத 

ிண்ாஞிட்ட் 

சகாித அசி் 

சப்மடச சகாிதா 

எட்துகன்பு பகப ்

அகண்பு(KOICA) 

14.95 ப்லித்  US 
$  

2015 - 2025 

கிநிசாசச்ி ணாப்ட்தி் 

ாசாகக் க்விகத 

மணண்டுட்துண் சசத்றி்்ண்.  
சகாத்கா (KOICA) 

7.5 ப்லித்       

US $  
2018 - 2022 

இஞ்ாண் ிகக் க்விக்கா 
டகப் சடாழி்த் 

ிகதங்ககநட் (ICT Hubs) 
டாபிட்ட். 

Korean Exim Bank 5,706 ப்லித் 

பௌா.  
2019 - 2021 

விமச மடகபககநபகத 

ணாஞபக்நது க்விகத 

பலு்டுட்ட். 

 சப்மடச ்ா் 

எட்துகன்பு பகப ்

அகண்பு (JICA) 

435 ப்லித் 

சத்கந் 
2019 - 2022 

சபோ்மடா்் பு் 
ாசாகககந க்டிசதழு்புட்.  இ்தித அசாங்கண்  345 ப்லித் பௌா. 2020 - 2023 

க்வி ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் 
(பிசச் உடவி) பிசச் ிறுபண் 28.58 ப்லித் 

பௌா. 
பபோா்டண் 

(2021) 

பசஸ்மகா உடவிப் 
சசத்டுட்ட்டுண் 
சசத்றி்ங்கந் 

பசஸ்மகா ிறுபண் 8.06 ப்லித் பௌா. 
பபோா்டண் 

(2021) 

 பபோா்ட கபகட ் தி்ண்

(UNFPA உடவிகந்) UNFPA 1.69 ப்லித் பௌா. 
பபோா்டண் 

(2021) 
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துகந அகட்துசைா்டுப்ப முண்யணந்ந் 

ஆ்த ந்று் இ்டா் ிகனை் ைன்விை்ைாண பியெ் ந்று் ைன்துசைாப்கைக 
ய்தடு்ன். 

மடசித ாசாககநி் 
அபிவிபோட்தி ண்றுண் புதித மடசித 
ாசாகககந ிறுவுட். 

 ாசாககத அடி்கதாகக் சகாஞ் க்் 
ஊக்குவி்பு பனங்கலினூாக (SBLEG)  எபோ ாசாகக்கு 
பௌ 1 ப்லித் வீடண் பட் க்ணாக சடிவு சசத்த்் 
50 ாசாககளுக்கு பௌ 50 ப்லிதனுண் இஞ்ாண் 
க்ணாக சடிவு சசத்த்் 128 ாசாககளுக்கு பௌ 
127.5 ப்லிதனுண் பனங்குட். 

 இஞ்ாண் ிக க்வி் பிிவி்கா ட 
உந்நடீுகளுக்காக ாசாககளுக்கு 0.1 ப்லித் வீடண் 
பௌ 15 ப்லித்கந் சடிவுசசத்த்் 150 மடசித 
ாசாக களுக்கு பனங்குட். 

 2021் 80 மடசித ாசாககளுக்கு அசச்ு இத்திங்களுண் 
68 மடசித ாசாககளுக்கு சடாக க் 
இத்திங்ககநபண் பனங்குட். 

 சடிவுசசத்த்் 16 மடசித ாசாககளுக்கு ணட் 
டநா உகஞங்ககந பனங்குபட் கீன் 100 மணகசகந் 
ண்றுண் கதிககந் வீடண் பனங்குட். 

புதி யசி தாடொகனைகப ிறுவுன் 

 ாசாகககநட் சடிவுசசத்பட்கா 10 
விதிபககநி் கீன் 836 புதித மடசித ாசாககந் 
இங்காஞ்ட்ுந்நது் அட் பட் க்ணாக சக 
ணாகாஞங்ககநபண் பிதிிதிட்துப்டுடட்க்கூடித 
பககபே் 22 ாசாககந் புதித மடசித 
ாசாககநாக திப்போண் திங்கநி் 
தி்துகபக்க்வுந்ந.  

 இட் கீன் 2021ண் ஆஞ்டி்காக பௌ. 1950 ப்லித் சடாகக 
ிதி எதுக்கீடு மண்சகாந்ந்ட்ிபோ்டது் சடிவு 
சசத்த்் ாசாககளுக்கு ாசாக பநாகட்கட 
மணண்டுடத்ி அபிவிபோடத்ி சசத்பட்காக பௌ. 1.00 ப்லித் 
வீடபண், க்் உகஞங்ககந சகாந்பவு 
சசத்பட்காக மணலுண் பௌ. 1.00 ப்லித் சடாகக வீடண் 
எதுக்கீடு பனங்க்ட்ுந்நது.  

 ாசாககத அடி்கதாகக் சகாஞ் தி்ங்ககந 
அடி்கதாகக் சகாஞ்டு திப்போண் பபோங்கநி் ்து 
க்ங்கநாக இ் புதித மடசித ாசாக அபிவிபோட்திச ்
சசத்ாடுகந் மண்சகாந்ந் 
தி்ாக்்க்டுகி்து.  

2.1 வியெட சந்றிைப் ந்று் அகட்துசைா்ட முண்யணந்ந் 

2.1.1 எ்சாரு விட்துகநமண் கீழு் அகட்துசைா்ட முண்யணந்ந் 

தாை் 02.  
முண்யணந்ந் ந்று் யாை்கு 

2021ண் ஆஞ்டி் உசகங்குண் வித மகாவி ் 19 உகநாவித சடா்றுமாத் ிககண காஞணாக 

ாட்ி் ்் சபெக, சாபோநாடா பி்ிகதபண் சுகாடா அகணசச்ிா் இ் ிககண 

ாசங்குண் வுபடக டடு்ட்காக காட்தி்குக் காண் அப்டுடட்்் டிகண்டுடட்் 

ஊங்குச ் ச்ண் ண்றுண் சாது ிப்ாக அகணசச்ிா் சபநிபே்் சு்றுிபோங்கந் 

காஞணாக அச ிறுபங்ககந அடிக்கடி பெமபஞ்டி ்்கண, ஞிதாநக்கந மபகக்கு 

அகன்து ணட்ு்டுட்ட்்கண மா் பாா டககந் ்டினுண் கீன் 

குறி்பி்ட்ுந்ந ப்ம்ங்ககந அகதக்கூடிதடாக இபோ்ட.   
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துகந  அகட்துசைா்டுப்ப முண்யணந்ந் 

ணாகாஞங்களுக்ககணத உட்மடச 

புதித மடசித ாசாககநி் 

ஞ்ஞிக்கக ண்றுண் சணாட்ட 

மடசித ாசாககநி் 

ஞ்ஞிக்கக 

 

விமச க்வி, பகசாா க்வி 

ண்றுண் உ்டுட்ட் க்வி 

ஆகிதப்க பலு்டுடட்். 

 ”விமச க்விட் மடகப ண்றுண் விமச மடகபககநபக 

பிந்கநகளுக்காக க்வி பசதிககந பனங்குட் உ் 

சக ணாஞபக்ளுக்குணா உ்டுட்ட் க்விகத 

பனங்குட் சடா்ா இ. 37/2020 உகத 2020.12.03ண் 

திகதிபகத சு்றுிபோண் ண்றுண் ஆமாசகக் 

ககமதக்” டதாிட்து 22,000 சிங்கந சணாழி் பிதிகந்  

ண்றுண் 8,000 டபன் சணாழிபெணா பிதிககந அசச்ிட்ு 

விிமதாகிடட்். 

 சபிப்சகா “சிஷ்மதாடா” விமச ண்றுண் 

உ்டுட்ட் க்வி ிறுபட்தி் சடாழி்த்க் 

க்விக்கா க்சணா்க ிண்ாஞிடட் ண்றுண் 

மடகபதா உகஞங்ககந பனங்குட். 

 அறிவுசா ் குகாடுகத ணாஞபக்ந் உ் விமச 

மடகபககநபகத ணாஞபக்ளுக்கு க்பி்ட்காக 

படாபது பழிகா்்  ககமதக்ட் டதாிட்ட். 

 36 மடசித ாசாககநிலுந்ந விமச க்வி 

அகுகளுக்கு சங்கீட உகஞங்கந், விகநதாட்ு 

உகஞங்கந், மகாகப அலுணாிகந், சபந்கந் 

கககந் பனங்குட். 

 191 மக்் தி் உடவி உகஞங்ககந ணாகாஞ 

ண்ட்தி் பனங்குட். 

 க்ாதக் க்வி க்கநககந அப்டுட்துபட் கீன் 

ாசாககளுக்கு சச்ாட ணாஞபக்கந 

இண்காஞ், பசதிககந பனங்குட், க்விக்கா 

பழிககந ்டுட்திக் சகாடுடட்் மா்வி்குண், 

பந்்மடாது பான்க்கக ண்ட்கட மணண்டுடத்ுட், 

பான் ாந் பழுதுண் க்குண் ச்ட்்ங்ககந ்டுட்த்ிக் 

சகாடுக்குண் ிகன்சச்ிடதி்ட்தினூாக பபோணாண் 

ஈ்க்கூடித ாசறிகளுக்குித 54 கடத்  

இத்திங்ககந பனங்குட். 

ணாகாஞண் 

உட்மடச புதித 
மடசித 

ாசாகக
நி் 

ஞ்ஞிக்கக 

்கமப 
உந்ந மடசித 
ாசாகக

நி் 
ஞ்ஞிக்

கக 

சணாட்ட 
மடசித 

ாசாகக
நி் 

ஞ்ஞிக்
கக 

மண் 164 74 238 

ணட்தித 125 54 179 

சட் 95 67 162 

பக்கு 51 22 73 

கினக்கு 71 40 111 

ப மண் 103 37 140 

ப ணட்தித 55 15 69 

ஊபா 70 36 106 

சகபப 103 28 131 

சா்் 836 373 1,209 
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சபோ்மடா்் பு் 

ாசாககந் அபிவிபோட்தி 

ண்றுண் டபன் சணாழிபெ் 

ாசாககந் அபிவிபோடத்ி 

    இ்தித அசி் பௌ 300 ப்லித் ிதி உடவிப் ணடத்ித, 

ஊபா, சகபப ண்றுண் சட்கு ஆகித 

ணாகாஞங்கநிலிபோ்து சடிவுசசத்த்் 9 

சபோ்மடா்்பு் ாசாககநது உக்்கண்பு 

பசதிககந அபிவிபோட்தி சசத்ட், இச ்சசத்றி்ட்தி் கீன் 

இ்தித தூடகட்திா் உித க்ங்ககந 

ிண்ாஞிடட்லு் சடாப்ுகத ிதி ணதி்பீட்ு 

சசத்ாடுகந் ிகவுசசத்த்ட்ுந்ந.  

   இ்தித அசி் ிதிபடவிப் புஸ்ஸ்ாகப சஸ்பதி 

ணட்தித க்லூிபே் உக்்கண்பு பசதிககந 

மணண்டுட்துண் சசத்றி்ட்தி் கீன் ிண்ாஞிக்க்் 

ாசாக க்ண் 2021.10.04ண் திகதித்று 

தி்துகபக்க்்து் பௌ 620,000 சறுணதிபகத 

கஞஞிகந் ,ண்றுண் டநாங்களுண் பனங்க்்.  

  உத்்ட ச்ண் 02 க்க ் ி்்கக் சகாஞ் 845 

சபோ்மடா்் பு் ாசாககநி் அபிவிபோட்திச ்

சசத்ாடுககந அ்ட 02 க்க ் ி்்பினுந்மநமத 

மண்சகாந்பட்குண் அக் காஞிககந சுவீகி்ட்குண், 

காஞிபே் உிகணகத ச்றுக் சகாடு்ட்குணா 

அகணசச்கபட் தீண்ாசணா்று டுக்க்்து. 

  ்ா் மடசித எட்துகன்பு ிறுபட்து்( JICA ) 

ககசச்ாட்தி்ட்ுந்ந புி்துஞவ்ு எ்்டடத்ி்ககணத 

பௌ 04 ப்லித் ிதிபடவிபே் கீன் சபோ்மடா்்பு 

ாசாக ணாஞபக்நது கஞிட ண்றுண் ஆங்கி அறிகப 

விபோட்தி சசத்பட்காக ணாக மட்தி் ாடட்்டுண் 

இகநஜக்ளுா எட்துகன்பு ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட 

கஞ்காஞிட்ட் ண்றுண் மண்ாக்ப சசத்ட். 

  சபோ்மடா்்பு் ாசாககந் ண்றுண் சபெக 

உக்்கண்பு இாாங்க அகணசச்ு் எ்றிகஞ்து 60 

ாசாககளுக்கு தி் பகு்கககந பனங்குபட்கு 

படிக்ககசதடுடட்் ண்றுண் Dialog ிறுபட்து் 

இகஞ்து க்வி ணறுசீகண்பு இாாங்க 

அகணசச்ினூாக சடாகக்காச்ி் சட்ிகந் 

அபசிதணா சபோ்மடா்்பு் ாசாககளுக்கு 

சடாகக்காச்ிககந பனங்க படிக்ககசதடுடட்். 

 புதித 1000 மடசித ாசாககந் ிகன்சச்ிடத்ி்ட்தி் கீன் 

கினக்கு ணாகாஞடத்ி் மடசித ாசாககநாக 

அபிவிபோட்தி சசத்த்வுந்ந 71 ாசாகககநட ்

சடிவுசசத்ட் சடா்ா சசத்ாடுககந 

மண்சகாந்ந் ண்றுண் அபிவிபோட்திச ் சசத்ாடுகநி் 

ங்கநி்புச ்சசத்ட். 

 C o v i d - 1 9  சடா்றுமாத் காஞணாக பஸ்லிண் 

ாசாககநி் ்ட்ுந்ந பிசச்ககந் சடா்ாக 

மண்ாக்ப சசத்ட். 

  கிநிசாசச்ி ணாப்ட்தி் 13 ாசாககநி் க்் 

சூனக மணண்டுட்துபட்கா சகாத்கா சசத்றி்ண் 

சடா்ா ப்ம்ங்ககந மண்ாக்ப சசத்ட் 

ண்றுண் எ்றிகஞ்து எபோங்கிகஞ்புக் குழுக் 

கூ்ட்திக (online)  ிகன்ிக பகபேனூாக 

ாட்துட். 
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சபோ்மடா்் பு் 
ாசாககந் அபிவிபோட்தி 
ண்றுண் டபன் சணாழிபெ் 
ாசாககந் அபிவிபோடத்ி 

 புதித க்வி ணறுசீகண்பி் கீன் ாசாக 
ணாஞபக்ளுக்கா சடாழி் பழிகா்் 
சாதிசதா்க அறிபக்டுட்துபட்குித அடி்க 
பகபாக்கட்திக டதாிடட்். 

 ”ணகின்சச்ிதா திக்ாசணா்கக் 
கட்ிசதழு்புபட்காக பஞ்டுண் ா் ாசாகக்கு” 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ாட்ிலுந்ந சக ாசாக 
ஆசிிதக்கநபண் அறிவுறுட்துபட்காக ிபுஞக்நி் 
விிவுககந் உந்நங்கித காசஞாநி ிகன்சச்ிட ்
சடாசா்று சக ாசாககளுக்குண் 
ிகன்ிகபொாக பனங்க்ட்ுந்நது், சடா்றுமாத் 
ிககணபே் கீன் பஞ்டுண் ாசாகக்கு பபோகக டபோண் 
ணாஞபக்நது உந ட்கட மணண்டுட்துபட்காக 
கபக்டுடட்் மபஞ்டித சசத்ாடுகந் 
உந்நங்கித பழிகா்் ககமதசா்கட் டதாிடத்ு 
ாசாககளுக்கு விிமதாகிடட்். 

 2020 இ் க.சா.ட (உ.ட) ீக்சக்குட் மடா்றித 
ணாஞபக்ளுக்கா சடாழி் பழிகா்் 
ககமதசா்க ிகன்ிக பககணபொாக 
சபநிபே். 

 ”க்லுக்சகாபோ குறிக்மகாந்” சசத்றி்ட்தி் கீன் 
சடாழி் பழிகா்் சடா்ாக ஆசிிதக்ந், அதி ்
ண்றுண் உட்திமதாகட்டக்ந் உ் 45 மபோக்கா எபோ 
ாந் அறிவுறுடட்் சசதணவ்ிக ாட்துட். 

ா் ஆயனாெகண: 

 ”மகாவி ் 19 சடா்றுமாத் ிககணபே் சிறுப ்
உநண்” னுண் சடாி்சாபோநி் சட் ணாகாஞட்தி் 
42 ஆமாசக ஆமாசக ஆசிிதக்ளுக்கா பே்சி 
ிகன்சச்ிகத ாட்துட்.  

ாசாக சுகாடாண் 
ண்றுண் மாஷாக்கு 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

 

ிை்ெச்ி்திடட்் 

பிதிதனண் சதறு் 
ாை்ப்/ 

தாடொகனைபிண் 
்ிை்கை 

ாசாக ணாஞபக்ளுக்கு 
மாஷக் சாதுககந  
பனங்குட் 

2864 ாசாககந் 
433,599 ணாஞபக்ந் 

ாசாக சுகாடா பசதிககந 
மணண்டுட்ட் 

 
582 ாசாககந் 

ாசாககநி் ீ ் பசதிககந 
மணண்டுட்ட். 

 
134 ாசாககந் 

ாசாககளுக்கு ்சிகிசக்ச 
ிகதங்ககந பனங்குட், 
 

 புதித க்ங்கந் 

 திபோட்டச ்சசத்ாடுகந் 

 
 
 
 

04 ாசாககந்              
20 ாசாககந்                    

5-21 பததி்கிகமததா சக 
அச, டிதா,் பிிசபா ணற்ுண் 
விமச ாசாககந் ண்றுண் 
சப்மடச ாசாக 
ணாஞபக்ளுக்கு சுக் ஷா 
கா்புறுதி ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட 
கபக்டுட்ட்.  

 
 

சக 
ணாஞபக்ளுக்குண் 

. 2020 (2021) க.சா.ட (சா.ட) ீக்ச 
கசறுண் ிகதங்களுக்கு 
சடா்றுீக்கிகந் ண்றுண் சுகாடா 
ாதுகா்பு சாபோக்கந 
பனங்குட். 

5,088  ீக்ச 
ிகதங்கந் 

ண்றுண் கத 
ிகதங்கந் 
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ாசாக சுகாடாண் ண்றுண் 

மாஷாக்கு ிகன்சச்ிட்தி்ண் 
ாசாக ணாஞபக்ளுக்கு உஞவு பனங்குட் 

ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

ாட்ட் 

தனண்சதறு் 

தாடொகனைபிண் 

்ிை்கை 

தனண்சதறு் 

ாை்பிண் 

்ிை்கை 

சகாழுண்பு 
237 

       48,052 

கண்ஹா 308 49,594 

களுட்துக 301 41,679 

கஞ்டி 440 50,945 

ணாட்டகந 248 27,891 

தபசலிதா 446 54,622 

காலி 290 43,432 

ணாட்டக 279 44,841 

ஹண்ா்மடா்

க 

283 60,967 

தான்்ாஞண் 407 42,539 

ண்ா ் 119 10,824 

பவுிதா 166 15,819 

ப்கடத்ீவு 115 10,703 

கிநிசாசச்ி 94 10,686 

ண்க்கந்பு 307 41,643 

அண்ாக 377 55,190 

போமகாஞணக 257 30,603 

குபோஞாக் 679 85,982 

புட்டநண் 256 41,729 

 அதாடபுண் 465 69,561 

சாஞறுகப 
229 40,019 

 துகந 519 60,943 

சணாஞாக் 254 48,612 

இடத்ிபுி 450 57,770 

மககாக 400 37,281 

சா்் 
7,926 

1,081,927 
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ாசாக சடாழி் பழிகா்் 
ண்றுண் ஆமாசக 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந 
கபக்டுடட்்.  

சாழிந்தாட்துகந 

 13 பபோ சடாச்ச்ிதா க்விகத உறுதி்டுட்துண் 
குறிக்மகாலு் 2017ண் ஆஞ்டி் 42 ாசாககநி் 
ஆண்பிக்க்் உத ் ட சடாழி் ாட்துக 
இ்நவி் 525 ாசாககந் பக பாக்கண் 
சசத்த்ட்ுந்நது் 2021ண் க்விதாஞ்டி் இட ்
துகக்கு 9192 ணாஞபக்ந் 
மசட்்துக்சகாந்ந்ட்ுந்ந.்  

  க்ண் 1 ண்றுண் க்ண் 2 இ் கீன் 2017 ண்றுண் 2018ண் 
பபோங்கநி் மசட்்துக்சகாந்ந்் ணாஞப ்
குழுக்கந் ட்மாது சடாழி் க்விகத 
ிகவுசசத்துந்நது் 2019, 2020 ண்றுண் 2021ண் 
பபோங்கநி் மசட்்துக்சகாந்ந்் ணாஞப ்
குழுக்கந் 3ண் ட்மாது ிறுபணத்டுடட்்் 
பே்சிபே் ஈடுடுட்ட்ட்ுந்நது் அ் 
ிறுபங்களுக்கு 2021ண் பபோட்தி்காக பௌ 79.743 
ப்லித் சசலுட்ட்ட்ுந்நது. 

 2021.12.31 திகதிதநவி் சடாழி் பே்சிக்காக 
ிறுபங்களுக்கு இகஞ்புச ் சசத்த்ட்ிபோ்ட 5430 
ணாஞபக்ளுக்கு பபோகககத அடி்கதாகக் சகாஞ் 
சகாடு்கப சசலுட்துபட்கு 
படிக்ககசதடுக்க்ட்ுந்நது் அட்காக 
ிகன்ிக பககணபொாக பபோகக ்றித டவுககந 
ச்றுக்சகாந்பட்குித சசத்பகசதா்று 
அகணக்க்ட்ுந்நது. 

 2021ண் ஆஞ்டி் சடாழி்ாட்துக புதிடாக 
ஆண்பிக்க்் 92 ாசாககளுக்கு ாசாக ிதி 
பனங்கலி் கீன் (எபோ ாசாகக்கு பௌ 100,000 வீடண்)  பௌ 
9.2 ப்லித்ககந பனங்க 
படிக்ககசதடுக்க்ட்ுந்நது. 

ிகனயதறுகட அபிவிரு்தி குறிை்யைான்ைப் 

  சகபோக்குண் சண ிதாதணா, உ்டுட்ட், ஞ்புட்டண் 
பக்க க்வி ண்றுண் பான்ாந் பழுபதுண் க்ட்கா 
பாத்்புக்ககந மணண்டுட்துபட்காக ிகமறுகத 
அபிவிபோட்தி குறிக்மகா்கநி் கீன் படாபது பிடா 
க்ட்கட ிகவுசசத்ட ஆண்் பிிவு ணாஞபக்நது 
அடி்க சணாழி ண்றுண் கஞிட அறிகப 
அநவிடுபட்காக டண் 3இ் க்குண் 11,000 
ணாஞபக்கந சகாஞ்டு ஆத்வுக் க்ககசதா்க 
மண்சகாந்ந். 

 

ிறுண்திண் சத் 

தனண் சதறு் 

ாை்பிண் 

்ிை்கை 

செனவு ரூ. 

மின்லிண் 

ிண்ாஞ இத்திமாகஞ பே்சி ிகதண், இதக்கு ்பே்சி 

ிகதண், வீட்ுட் தி்ப் ண்றுண் க் ிகதண் 
202 35.844 

ஊபா ணாகாஞ விகநதாட்ு விஜ்ஜா ிறுபண் 34 0.500 

சடாழி்த்க் க்வி ண்றுண் பே்சிட் திகஞக்கநண் - க்ண் 01 238 0.250 

சடாழி்த்க் க்வி ண்றுண் பே்சிட் திகஞக்கநண் - க்ண் 02 
783 1.140 

சடாழி்த்க் க்வி ண்றுண் பே்சிட் திகஞக்கநண் - க்ண் 03 1160 1.537 

மடசித இகநஜ ்மசகபகந் சக 834 37.627 

இட்திக் க் ண்றுண் டங்க ஆஞங்கந் ஆாத்சச்ி ண்றுண் 

பே்சி ிகதண் 
95 0.988 

கிாபதக் கககந் ிகதண் 19 1.857 
சணாட்டண் 3,365 79.743 
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ைன்விமண் த்பு்்க ய்தடு்துன். 

கஞிடக் க்வி அபிவிபோடத்ி  சாதுக் க்வி வீணத்டுட்ட் சசத்றி்டத்ி்

(GEMP) கீன் கஞிட க்க மணண்டுட்துண் (MLE) 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தினூாக  

 MLE ிக்ன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 

கபக்டுடட்்டுண் ழு பிடா 

மபகட்தி்ங்களுக்கு அபசிதணா “சடலிச 
சசத்த்கந்” - டண் 3, 4, 5  “அட்திதாபசித 
க்் மகா்ாடுகந் உந்நங்கித 

சசத்ாட்ு் டிபங்கந்” - டண் 10 ண்றுண் 11 
ண்றுண் கத க்் சாடங்ககந 
அசச்ிடுட். 

 MLE ிகன்சச்ிட்தி்ண் கபகபே -லுந்ந 

ாசாககநி் டண் 6-11 பகபோ 

ணாஞபக்நது கஞிட ா திகணககந 
அநவிடுபட்காக சாதுக் கஞிட கஞி்பீட்ு் 
ீக்சசதா்க ாடத்ுட். 

 க்வி அகணசச்ி் கஞிடக் கிகந, மாசடித 

்ககக்கனகட்தி் ்் பி் விஜ்ஜாக் க்வி 
ிறுபண் ஆகித எ்றிகஞ்து ாட்தித கஞிடண் 
ண்றுண் கஞிடக் க்வி சடா்ா சப்மடச 

ணாாக் ாட்துட் ண்றுண் இட் மாது 20 
ஆசிிதக்நது ஆத்வுககந ப்ிக்டுட்்ட். 

 சடாகக் க்வி சசத்பகக்குித ா 

உந்நக்கங்ககநட் டதாி்ட் கீன் 

 ”குபோகுண்” க்விட ் சடாகக் காச்ி 

ிகன்சிகளுக்காக டண் 6-11 கஞிடண் ண்றுண் 
டண் 12,13 இகஞ்ட கஞிட ாட்தி்குித 
ா உந்நக்கங்ககநட் டதாிட்ட். 

 “e-டக்சாப” க்் பகாகணட்துப 

பககணக்காக டண் 6-11 ணாஞபக்ளுக்கா 

காசஞாநி் ாங்ககநட் டதாிட்ட். 

 டண் 6-11 பகதா ணாஞபக்ளுக்காக சுத 

க்் சாதுககநட் டதாிட்ட். 

விஜ்ஜாக் க்விகத 

மணண்டுட்துட். 
 க.சா.ட (சா/ட) விஜ்ஜா் ா சறுமறுகநி் 

அடி்கபே் குக்ட மடச்ச்ி ண்ட்கடபகத 
ாசாக ணாஞபக்நது மடச்ச்ி ண்ட்கட 

அதிகிக்குண் மாக்கி் டண் 6-11 பகபோ 
விஜ்ஜா ா ஆசிிதக்ளுக்கு அடத்ிதாபசித க்் 
மகா்ாடுகளு் டழுவித பே்சிககந 

பனங்குபட்காக பே்சி சணாடிப் எ்க 
டதாி்ட்காக 05 பநபாநக்நது 
ங்கு்றுககப் 02 ிகன்ிக பெணா 

சசதணவ்ுகந் ாட்ட்ட்ு பே்சி சணாடிப் எ்று 
டதாிக்க்ட்ுந்நது.  

  விஜ்ஜாக் கந ிகதங்கநி் 2021ண் பபோட்தி்குித 

ப்ம்ங்ககநக் க்துகதா் ண்றுண் 2022ண் 

பபோட்தி் கபக்டுட்ட்மபஞ்டித 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் சடா்ாக தி்படுபட்காக 22 

விஜ்ஜாக் க ிகதங்கநதுண் பகாகணதாநக்நி் 
ங்கு்றுககப் சசதணச்பா்று 
ாட்ட்்து. 
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   விஜ்ஜா ா அகவு ண்ங்ககந 

மணண்டுட்துபட்காக க்ாதணாக 
மண்சகாந்ந்மபஞ்டித பிமதாக ீதிபோ 

ஆத்வுகளுக்கு அபசிதணா இசாதஞ் 
டாட்்டங்ககந பனங்குபட்கு 
தி்ப்ட்ுந்நது் 84 ாசாககளுக்கு 

இாசதஞ் டாட்ட்ங்ககந பனங்குபட்கு 
அபசிதணா டகப்ககந உித இாாங்க 
அகணசச்ி்கு பனங்குட். 

  ஷ்தாவி் சணாஸ்கப் சிட்ி கபச்ணஞ்் (Moscow  City 

Government) அகண்பினூாக எழுங்குசசத்த்டுண் 

06பது சப்மடச எலிண்பிதா ் சணம்ாசாலிசஸ் 
ிக்ிக சு்று்மாட்ிபே் இசாதவித், 
சௌதீகவித், கஞிடண் ண்றுண் டகப் சடாழி்த் 

ாட்துககநிலிபோ்து 08 ணாஞபக்ந் அங்கித 
குழுசபா்று இங்ககபேலிபோ்து பட் படாக 

ங்கு்றிதது் இச ் சு்று்மாட்ிபே் blitz contest 
மாட்ி் பிிவி் க்துசகாஞ்டு உத ் திகணககந 
சபநிக்காட்ி.்  

  ”சப்மடச இநண் விஜ்ஜாிகளுக்கா ஆாத்சச்ி மாட்ி 

2021” ிகன்ிக பெணாக ாட்ட்்து் அதி் 

க்துசகாஞ் சகாழுண்பு புிட மாச் க்லூி 
ணாஞவிதா் ப்கபக்க்் ஆாத்சச்ிக்கு விமச 
ிசு கிகக்க்ச்து.  

 ஆங்கிண் ண்றுண் சபநிாட்ு 

சணாழிகந் க்வி அபிவிபோட்தி 
 சாதுக் க்வி வீணத்டுட்ட் சசத்றி்ட்தி் 

(GEMP) கீன் ஆங்கி சணாழி பாக்க் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 81 ாசாககளுக்கு 

உகஞங்ககந பனங்குட் ண்றுண் 18 ஆங்கி சுத 
க்்  சாதிககநட் டதாிட்து அப்க 
ணாகாஞங்களுக்கு பனங்குட். 

 31 பிமடச ஆங்கி ஆசிித ் பநா ிகதங்ககந 

(RESC) அபிவ்ிபோட்தி சசத்பட் கீன் புதித 17 

பே்றுவி்ாநக்கந ிதணண் சசத்ட் ண்றுண்  

க் பிதி இத்திங்கந் ண்றுண் கஞஞிகந் 31 வீடண் 
பனங்குட். 

 குபோகுண் சடாகக்காச்ி ிகன்சச்ிகளுக்கா 124 

ஆங்கி ா காசஞாநிககநட் டதாிட்து எநி்புச ்

சசத்பட்காக பனங்க்ட்ுந்நது.   

 பிிட்டாித கவு்சிலி் எபோங்கிகஞ்பு் 

மண்சகாந்ந்டுண் ிகன்ிக ஆசிித ் அபிவிபோட்தி 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 350 ஆங்கி் ா 
ஆசிிதக்கந பே்றுவிட்ட்.  

 US Peace Corps க்வி ிகன்சச்ிட்தி்டத்ினூாக 120 

ஆங்கி ஆசிிதக்ந் ண்றுண் 32 அதிக்கந் 
பே்றுவிடட்்.  

ஆண்க் க்வி அபிவிபோடத்ி  ஆண்் பிிவுகளு் கூடித 177 மடசித 

ாசாககநி் ஆண்் பிிவுகளுக்கா ஞ்புட்ட 
உந்நடீுககந சகாந்பவு சசத்பட்காக பௌ. 6.00 

ப்லித் பனங்குட்.  

 இகஞ்ாவிடா சசத்ாடுககந 

மண்சகாந்பட்காக பௌ 0.5 ப்லித் ிதிகத 
பனங்குட். 
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சடாழி்த்க் க்வி அபிவிபோட்தி  சடாழி்த்வித் ாட்துகபே் கீன் சாறிபேத் 

சடாழி்த்வித், சடாழி்த்விதலுக்கா 
விஜ்ஜாண், புட்டாக்கண் ண்றுண் சடாழி்த்வித், 

ணக்சாபோநித் வ்ிஜ்ஜாண் ஆகித ாங்களுக்கா 
ணாதிி விா்டதிங்ககநட் டதாிட்ட் ண்றுண் 
ஆசிிதக்கந் பே்றுவிட்ட். 

 2020 இ் சடாகக்க்வி பககணகத உமதாகிட்்து 

ாட்ட்் அகி இங்கக ாசாக மாமா ண்றுண் 
புட்டாக்க் மாட்ிகளுக்கா ங்கு்் 
சா்றிடன்ககந பனங்குட். 

 சாறிபேத் சடாழித்வித் ாட்துகபே் கீன் 

பிமதாக சசத்ாடுகளு் கூடித  அறிகப் 
ச்றுக்சகாந்பட்காக அக்்க்கூடித 

பாகங்ககந பனங்குட்.  

 சடாழி்த்வித் ாட்துககத பாக்குபட்காக 

ஆத்வுீதிதா டகப்ககந ச்றுக்சகாந்பட்காக 7 
விாக்சகாட்்துக்ககந உமதாகிட்து டகப்ககந் 

ச்றுக்சகாந்ந் 

 மாமா சடாழி்த்வித் ாட்கடக் க்குண் 

ணாஞபக்ளுக்கு மாமா சடாழி்த்் பே்சிக் 

கக்த்ககநக் சகாஞ்டு சடாகுதிககந பனங்குபட்கு 
படிக்ககசதடுடட்்.  

 சடாழி்த்வித் ாட்துகபே் க்குண் 

ணாஞபக்நது 06 ணாட மசகப ிகத பே்சிபே் 
பி் ் NVQ 4சா்றிடன்ககந பனங்குபட்குித 

படிக்ககககந  தி் அபிவிபோட்தி இாாங்க 
அகணசச்ு் எ்றிகஞ்து மண்சகாந்ந்.  

 SESIP சசத்றி்ட்தி் கீன் புட்டாக்க ஆத்வுகூங்ககந 

ிறுவுபட்காக 150 மடசித ாசாககந் ண்றுண் 96 

ணாகாஞ ாசாககளுக்கு பௌ 8 ச்ண் வீடண் பனங்குட் 
ண்றுண் சடாழி்த்க் க்வி அபிவிப்ோட்தி 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ிண்ாஞிக்க்டுண் க்விபேத் 

க்லூிபே் 50% வீடணா ிண்ாஞ் ஞிகந் 
ஆண்பிக்க்ட்ுந்ந.  

சணத ண்றுண் விழுபதங்கந் க்வி  அப் அப் சணதங்ககந பிதிிதிட்துப் -டுட்டக்கூடித 

பககபே் சகௌப க்வி அகணசச்,் க்விச ் சசதாந ்
ண்றுண் ஆமாசக சக உறு்பிக்நது 

ங்கு்றுககப் 11 கூ்ங்கந் ாட்ட்ட்ு சௌடட், 
கசப, இஸ்ாண், கட்மடாலிக்க ண்றுண் கிறிஸ்டப சணத 
ாங்களுக்குித பிசச்ககந் ண்றுண் அப்றி்குித 

தீவ்ுகந் ்றிதடா ிகன்கா ஆசிித ் ணாஞப ்
பிசச்ககந் சடா்ாக க்துகதா். 

  மடசித கிறிஸ்டப சக ண்றுண் மடசித க்வி ிறுபகட்தி் 

பநபாநக்நது ங்கநி்பு் டண் 13 கிறிஸ்டப சணத 

ாட்தி்குித பநபாந ் கக்தலி் திபோட்டங்ககந 
மண்சகாந்ந். 

 எட்ு சணாட்ட ணாஞபக்ளுக்காகவுண் சபசாக் ண்றுண் 

சாச் ிகன்சச்ிககந ்ாடு சசத்ட்.  
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ாசாக அட்்ட 
பகாகணட்துபண் ண்றுண் ணாஞப ்

ாாளுண்ண் 

 அட்ட் ஆட்து பகாகணட்துபண் சடா்ா 

ாசாக ாதுகா்பு பழிகா்் ககமதடு  சடா்ாக  

56 ணாகாஞ ண்றுண் பத உட்திமதாகடட்க்ந் 
அறிவுறுடட்்்.்   

மடசித சணாழிகந் ண்றுண் 
ணானுவித் க்வி அபிவிபோட்தி 

 பௌபாஹிஞி குபோகுண் ிகன்சச்ிக்காக டண் 6-13 

பகு்புக்களுக்கா சக ாங்களுண் உந்நங்கக்கூடித 
பககபே் சிங்கநண் ண்றுண் டபன் சணாழிபே் 561 

காசஞாநி் ாங்ககநட் டதாிட்ட். 

  இ-டக்சாப ிகன்சச்ிகாக டண் 6-13 பகு்புக்களுக்கா 

சக ாங்களுண் உந்நங்கக்கூடித பககபே் சிங்கநண் 
ண்றுண் டபன் சணாழிபே் 483 காசஞாநி் ாங்கந் 
ண்றுண்  928 PDF ாங்ககநட் டதாிட்ட். 

 வீட்ு கணதக் க்ககக்குித க்் உந்நக்கங்ககநட் 

டதாிட்ட்.  

 பாசாலிக் க்வி ிகன்சச்ிககந எழுங்குசசத்ட் 

ண்றுண் எபோங்கிகஞ்புச ்சசத்ட். 

 மடசித சணாழிகந் ண்றுண் ணானுவித் கிகநபே் 

சிங்கந சணாழி் பிிவிா் பபோா்டண்  

பிசுிக்க்டுண் தப சஜ்சிககபே் 7250   பிதிகந் 
அசச்ி்ட்ு விிமதாகிக்க்்து. அசச்ிடுபட்குித 
சசவிண் பௌ 2.340 ப்லிதாகுண்.  

  இபோ சணாழிக் க்வி பசதிககந 
மணண்டுடட்்.  

 பாஞ்கண விபோடத்ிக்குித ச்ட்்ங்ககந ்டுட்திக் 

சகாடு்ட் கீன் 2018/2019, 2019/2020 ்்பி் க்வி 
டி்மநாணா குழுக்கநது ப்ம்ங்ககந 

பநாத்வுக்கு்டுட்ட். 

 இபோசணாழிக் க்வி ஆசிிதக்ந்/ ஆசிித ்

ஆமாசகக்ந்/ உடவிக் க்வி் ஞி்ாநக்நது 
இதநகப விபோட்தி சசத்பட்காக Subject Oriented English 

language Improvement Programme, Content Language Integrated learning 

Programme , Information Communication Technology  மா் 

ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்குித க்் பநங்ககநட் 
டதாிட்ட் ண்றுண் தி்ப்  

 e-டக்சாப க்் பகாகணட்துப பககணகத மணலுண் 

பலு்டுட்துபட்காக அட் ங்குடாக்கந 

அறித்டுட்்ட், ணாகாஞ எபோங்கிகஞ்பு 
உட்திமதாகடட்க்நிபபோ்து பி்னூ்்ககந் 
ச்றுக்சகாந்பட்காக சச, ீக்சகந் 

திகஞக்கநண் ண்றுண் க்வி சபநிபைட்ுட் திகஞக்கநண் 
மா் ிறுபங்களு்  சடாப்ுககந் மணுட். 

 இபோ சணாழிக் க்விக்குித டவுககநச ் மசகிட்ட், 

கு்ாத்வு சசத்ட் ண்றுண் உித ட்பிபோ் 
க்துகதா்ககந மண்சகாந்ந் ண்றுண் 

அறிவுறுடட்். 

 இபோ சணாழிச ் சு்றுிபோட்திலுந்ந விதங்கநி் 

திபோடட்ங்ககந மண்சகாந்பட்காக டவுககந 

மசகிடட்் ண்றுண் கு்ாத்வு சசத்ட். 

 படாண், இஞ்ாண் ண்றுண் பெ்ாண் 

காாஞ்டுகளுக்குித ப்ம்ங்ககந 
பநாத்வுசசத்ட் ண்றுண் பண்சணாழி ப்ங்கந் 
சடா்ா பி்னூ்ங்ககந் ச்று டவு பககண 

இ்க்டுட்ட். 
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  சறுமறுகநி் கு்ாத்வு ண்றுண் மடசித 

ண்ட்திா ணாஞப ் பி்னூ்் 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ீக்சகந் 

திகஞக்கநட்தினூாக டகப்ககந மசகிட்ட், இபோ 
சணாழி பெணாக க்குண் ாங்களுக்குித 
சறுமறுககந கு்ாத்வு சசத்து ணாஞபக்ளுக்கா 

பி்னூ்் ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந 
கபக்டுடட்் ண்றுண் ககட்தி் ணறுசீகண்பு/ 
உந்நக்க அபிவ்ிபோடத்ி சடா்ாக உித 

உட்திமதாகடட்க்ளுக்கு ி்துகககந ப்கபடட்். 

சணாடாக் க்வி ண்றுண் சபெக 

்லிஞக்கண் 
 சணாடாண் ண்றுண் ்லிஞக்கட்தி்குித “சி்ட 

குடிணக்” னுண் மகா்ாக் பாக்குண் மாக்கி் 
பாறு, குடிபிகணக் க்வி ண்றுண் 

இகஞ்ாவிடாச ் சசத்ாடுககநசதாட்ிதடாக 
டதாிக்க்் கக்த் ண்றுண் ஆசிித ் பே்சி 
சடா்ா பே்சிக் கபோவிகந் உந்நங்கித 06 

காசஞாநிககந சிங்கநண் ண்றுண் டபன் சணாழிபே் 
டதாிட்ட்.  

 சசத்ாடுகந் கக்த் சடா்ாக  

பே்றுவி்ாநக்கந பே்றுவிக்குண் ிகன்சச்ிககந 9 

ணாகாஞங்கநிலுபந்ந சக பதங்ககநபண் உந்நக்கி 
ாட்துட். 

 சக ணாகாஞங்கநிலுபந்ந சணாடாண் ண்றுண் 

்லிஞக்க விதட்தி்கு் சாறு்ா 
உட்திமதாகட்டக்ளு் மடசித சணாடாக் க்விக் 
சகாந்ககபே் ட்மாகடத ிககண சடா்ாக 

பநாத்சபா்க மண்சகாந்ந். 

விபசாதண் ண்றுண் சு்ா் க்வி 

ண்றுண் உபே ் பககணட ்
சடாழி்த்வித் ா 
அபிவிபோட்தி 

 க.சா.ட (உ/ட) உபே ் பககண சடாழி்த்வித்/ 

விபசாத விஜ்ஜாண் ஆகித ாங்கந் ண்றுண் க.சா.ட 
(சா/ட)  விபசாதண் ண்றுண் உஞவுட் சடாழி்த்வித் 

ாட்தி்கா சறுமறு அபிவிபோடத்ிக்கா ிபாஞ 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந டதாிடட்். 

 க.சா.ட (உ/ட) உபே ் பககணட் சடாழி்த்வித்/ 

விபசாத விஜ்ஜாண் ஆகித ாங்கந் ண்றுண் க.சா.ட 

(சா/ட), விபசாதண் ண்றுண் உஞவுட் சடாழி்த்வித் 
ாட்தி்குித படாண், இஞ்ாண் ண்றுண் பெ்ாண் 
டபககளுக்குித சுத க்் சாதிககநட் டதாிட்ட். 

 க.சா.ட (உ.ட) உபே ் பககண சடாழி்த்வித் 

ாட்தி்கா பிமதாக சசத்ாடுகந் கக்தகட ்
டதாிட்ட். 

பஞிகண், விதாாக் க்வி ண்றுண் 

கஞக்கீடு 
 ாசாககநிலுந் பத்சிதா்கண சங்கங்ககந 

அகணடட்் சடா்ாக S L I M  ிறுபடத்ு் 

எ்றிகஞ்து சக ணாகாஞ ா் 

ஞி்ாநக்கநபண் அறித்டுண் பே்சி 
சசதணச்பா்க ிகன்ிகபொாக ாட்துட்.  

 க.சா.ட (சா/ட) விதாாக் க்வி ண்றுண் கஞக்கீட்ுக் 

க்வி ண்றுண் பத்சிதா்கணக் க்வி ஆகித 

ாங்களுக்குண் க.சா.ட (உ/ட) கஞக்கீடு, விதாாக் 
க்வி, சாபோநித் ஆகித ாங்களுக்கா ப்் 

விாக்கந் அங்கித விா பங்கிசதா்க 
பண்சணாழிகநிலுண் டதாிட்ட்.  
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  குபோகுண் சடாகக்காச்ி க்வி ிகன்சச்ிகளுக்காக 

மடசித க்வி ிறுபகடத்ு் எ்றிகஞ்து க.சா.ட 
(சா/ட) பகு்புக்களுக்கு 3ண் டபகக்குித ண்றுண் 

க.சா.ட (உ/ட) பகு்புக்களுக்கு 1ண் டபகக்குித சுத 
க்் சாதிககந டதாிடட்்.  

 இ-டக்சாப ிகன்சச்ிட்தி் உந்நக்கங்ககந 

கஞ்காஞிட்ட் ண்றுண் மடசித க்வி ிறுபகட்தி் 

எ்றிகஞ்து வீட்ு கணத க்வி 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந கபக்டுடட்்.  

 CA, CMA,SLIM, AAT மா் டிதா ் ிறுபங்கநது 

எபோங்கிகஞ்பு் ஆங்கி சணாழிபோ 
காசஞாநிககந் திவுசசத்ட். 

ாசாக தக அபிவிபோட்தி  ஆசிித ் தக ் மசகப் பிணாஞக் குறி்பி் 

பகபாக்கட்கட டதாிடட்். 

 ாசாக தகங்களுக்குித ட பகக்டுட்ட் 

பகபாக்கட்கட டதாிடட்்.  

 ாசாக தகங்களுக்குித ஆமாசகக் 

ககமதட்ி் பகபாக்கடக்ட டதாிட்ட்.  

இகஞ்ாவிடாண் ண்றுண் 

மணதிக ாவிடா 
சசத்ாடுகநி் அபிவிபோட்தி  

 ணாஞப ் டகபக்கந சடிவு சசத்ட் சடா்ா 

பழிகா்் கக்தசா்கட் டதாிடட்்.  

 இகஞ்ாவிடாண், பழிகா்் ண்றுண் 

ஆமாசகக் கிகநபே் சசத்ாடுககந ாசாக 

சபெகட்திண் சகாஞ்டுசச்று மச்்ட்காக “ணாப” 
னுண் சதி் You tube  அகபிகசசதா்க 

ஆண்பிடட்். 

 ாசாக அட்்ட ஆட்து பகாகணட்துபண் 

சடா்ா பழிகா்் ககமதட்ி் இறுதி பநாத்வுச ்

சசத்ாக் ஆசிித ் ண்றுண் அதிக்ந் உ் 30 
மக்நி் ங்கு்லு் மண்சகாந்ந்.  

உ்க்வி ண்றுண் விகநதாட்ு  விகபாடட்ுத் தாடொகன அபிவிரு்தி 

ிை்ெச்ி்திட்டங்ைப்: 

 2020ண் ஆஞ்டு ண்றுண் 2021 படாண் காாஞ்டுக்குித 

விகநதாட்ு புகண்ிசுகந் ண்றுண் கத 

சகாடு்வுககந சசலுட்துண் படிக்கககளுக்கு 
அபசிதணா பவுசச்க்கந க்விச ் மசகபகந் 
இாாங்க அகணசச்ுக்கு அனு்புட்.  

 விகநதாட்ு் ாசாக ணாஞபக்கந 

ஊக்குவிக்கவுண் ண்றுண் உந விபோட்திகத 
மண்சகாந்பட்குணா ிகன்ிக ிகன்சச்ிககந 

ாட்துட். 

 16 விகநதாட்ு் ாசாக அபிவிபோட்திச ்

சசத்ாடுகளுக்காக கிாபத ண்றுண் ாசாக 
விகநதாட்ு உக்்கண்பு பசதிகந் மணண்ாட்ு 

இாாங்க அகணசச்ு் எ்றிகஞ்து சசத்் .  

 இ்னுண் 2 விகநதாட்ு் ாசாக அபிவிபோடத்ிச ்

சசத்ாடுககந மண்சகாந்பட்காக க்விச ்

மசகபகந் இாாங்க அகணசச்ு் எ்றிகஞ்து 
சசத்்  
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  விகநதாட்ு் ாசாக ஆசிிதக்ளு் ிகன்ிக 

க்துகதா் மண்சகாஞ்டு ஞ்புட்ட 
அபிவிபோட்திக்கா பிமபசட்கட மண்சகாந்ந்.  

 விகநதாட்ு் ாசாக ணாஞபக்கந 

ஊக்குவி்ட்காகவுண் உந விபோட்திக்காகவுண் 
ிகன்ிக ிகன்சச்ிககந ாட்துட்.  

 விகநதாட்ு் ாசாககளுக்கு ஆசிிதக்கநட ்

சடிவுசசத்பட்குித மப்க்ீக்சககந 

ாட்துட்.  

 விகநதாட்ு் ாசாககநி் 2021ண் ஆஞ்டி் 

அனுணதிக்க்விபோக்குண் விஞ்ஞ்டாிகளுக்கா 

பிமதாக ிமசாடகககந 27 விகநதாட்ு் 
ாசாககநி் ாட்துட்.  

 

விகபாடட்ுத் தமந்றுவித்தாபை்ப் சாட்தாண 
ிை்ெச்ி்திட்டங்ைப்: 

 புதித ாசாக விகநதாட்ு் 

பே்றுவி்ாநக்ளுக்காக கநி ்ககக்கனகண், ஸ்ரீ 
தபட்பு ்ககக்கனகண், மடசித க்வி ிறுபகண், 

சகபப ்ககக்கனகண், தான்்ாஞண் 
்ககக்கனகண் ண்றுண் மடசித விகநதாட்ு 
விஜ்ஜா ிறுபண் ஆகிதப்றினூாக உ் க்வி 

சடா்ா விகநதாட்ு டி்மநாணா 
ாசறிசதா்க ஆண்பிடட்்.  

 ாசாக விகநதாட்ு பே்றுவி்ாநக்நது 

அறிகப விபோட்திசசத்பட்காக ிகன்ிக 
ிகன்சச்ிககந கபக்டுட்ட்.  

 

விகபாடட்ு உடை்ட்டகத்பு ெதிைபிண் அபிவிரு்திெ ்

செந்தாடுைப்; 

 விகநதாட்ு் ாசாககந் ண்றுண் சக மடசித 

ாசாககளுக்குண் விகநதாட்ு உகஞங்ககநக் 
சகாந்பவு சசத்பட்காக கிாபத ண்றுண் ாசாக 
விகநதாட்ு உக்்கண்பு பசதிகந் மணண்ாட்ு 

இாாங்க அகணசச்ு் எ்ற்ிகஞ்து சசத்். 

 எபோ க்வி பதடத்ி்கு எபோ விகநதாட்ு கணடாண் 

் ீதிபே் தறு விகநதாட்ு கணடாங்ககந 
அபிவிபோட்தி சசத்பட்காக கிாபத ண்றுண் ாசாக 

விகநதாட்ு உக்்கண்பு பசதிகந் மணண்ாட்ு 
இாாங்க அகணசச்ு் எ்றிகஞ்து சசத்். 

 க்வி இாாங்க அகணசச்ு் எ்றிகஞ்து 

சகாட்டஞி் ாசாககந் ண்றுண் பண்சணாழி் 
ாசாககளுக்கு விகநதாட்ு உகஞங்ககந 
பனங்குண் சசத்ாடுகந். 

 

உடந் ைன்வி ந்று் விகபாடட்ு ொ் தாட அபிவிரு்திெ ்
செந்தாடுைப் 

 இ-டக்சாப க்்  பகாகணட்துப பககணக்காக 

சுகாடாண் ண்றுண் உ்க்வி ா ிகன்சச்ிககநட ்
டதாிட்ட்.  
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அனகித் க்வி  சிட்திண், ண், கீகனடம்டத சங்கீடண் ண்றுண் ாகக் 

கக மா் ாங்களுக்குித டண் 6-13 பகபோ 
பகு்பிபோக்கா காசஞாநி் ாங்ககநட ்

டதாிட்ட், காசஞாநி் ாங்ககந் திவுசசத்ட் 
ண்றுண் தி்ாக்கண் சசத்ட்.  

 அனகித் க்் க்பிடட்் சசத்ாடுகளுக்காக 

காசஞாநிட் சடாழி்த்ட்கட உமதாகிடட்் 

சடா்ாக ஆசிிதக்கந் பே்றுவிடட்்.  

 அனகித் ாங்களுக்கா காசஞாநி் ாங்ககநட ்

டதாிட்ட் சடா்ாக ப் பே்சி ிகன்சச்ிககந 

ாட்துட்.  

 சங்கீடக் கக சஜ்சிககபே் (4ண் இடன்)  7000 பிதிககந 

பிசுிட்து விிமதாகிட்ட்.  

 40 மடசித ாசாககளுக்கு போ. 8 ப்லித் சசவு 

சசத்து அனகித் க்வி சா ் உகஞங்ககந பனங்குண் 
சசத்ாடுகந் ிகபக்துந்ந..  

டகப் சடாழி்த்க் க்வி 

ண்றுண் டிவ்் ஊக 
உமதாகட்து் ஆண் ண்றுண் 
இஞ்ாண் ிகக் க்் 

க்பிட்ட் சசத்ாடுககந 
க்பச்ச்ிகணா பகபே் 
அபிவிபோட்தி சசத்ட்.  

 பணட்தித ண்றுண் கினக்கு ணாகாஞ ாசாககநிலுந்ந 

கஞஞிககந் ாணிக்குண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட க்வி 
அகணசச்ு ண்றுண் அண்ணாகாஞங்கநி் ணாகாஞக் க்விட ்

திகஞக்கநங்களு் எ்றிகஞ்து 
மண்சகாந்ந்்து. ( சசவு சசத்த்் பழுட ்
சடாகக பௌ 0.15 ப்லித்) 

 க்வி அகணசச்ி் டகப் ண்றுண் சடா்ா் 

சடாழி்த்க் கிகநபேனூாக ிண்ாஞிக்க்ட்ுந்ந 
இபச ண்றுண் தி்ட சண்சாபோநா “இசுபோ லிக்ஸ்” 
சண்சாபோநி் புதித தி்பு எ்கட் தி்ாக்கண் 

சசத்து ாசாககளுக்கு அறிபகண் சசத்ட். ( சசவு 
சசத்த்் சடாகக பௌ 0.11 ப்லித்) 

 ாசாகக்கு இகஞதட்டநங்ககந படிபகண்ட்கு 

அபசிதணா பே்சிககந பனங்கி 2021ண் ஆஞ்டி்குந் 
300 ாசாககநி் இகஞதட்டநங்ககந 
படிபகணட்ட்.  

 க்வி அகணசச்ு, க்விச ் சீத்ிபோட்டங்கந், தி்ட 

்ககக்கனகங்கந் ண்றுண் சடாகக்க்வி மணண்ாட்ு 
இாாங்க அகணசச்ு ண்றுண் மடசித க்வி ிறுபகண் 

ஆகித எ்ற்ிகஞ்து டகப் ண்றுண் சடா்ா் 
சடாழி்த் ாட்தி்குிதடாக 
கபக்டுடட்்டுண் சசத்றி்ங்ககந 

எபோங்கிகஞ்புச ்சசத்ட்.  

 ””குபோகுண்” க்விட் சடாகக்காச்ி ிகன்சச்ிகந் 

 ”வீட்ு கணதக் க்் ிகன்சச்ிட்தி்ண்” ண்றுண் 

டண் 10-11 பகு்புக்களுக்குித சணாடிப்ககநட ்
டதாிட்ட்.  

 இ-டக்சாப க்் உந்நக்க பககண 

 ிகன்ிக./ சடாகக் க்வி சசத்பககத 

கபக்டுட்துண் மாது அபசிதணாகுண் அடி்க 

ஆமாசககந் ண்றுண் பழிகா்்கந் உந்நங்கித 
பழிகா்் ககமதசா்க  சிங்கநண், டபன் ண்றுண் 

ஆங்கிண் ஆகித பெ்று சணாழிகநிலுண் டதாிட்து க்வி 
அகணசச்ி் இகஞதடட்நடத்ி் திமப்ண் சசத்ட்.  
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  மகாவி ்19 சடா்றுமாத் காஞணாக உக பங்கிபே் இகு 

கனுடவிபே் கீன் ாசாக பககணபேக டிவ்் 
சடாழி்த்ட்தினூாக பலு்டுடத்ுபட்காக 

கிகக்க்ச் ிதி எதுக்கீட்ி் கிீீன் சி 
சசத்றி்ங்ககந ஆண்பிடட்்.  

 100 கிாண்பு ாசாககளுக்கு கஞஞிகந் ண்றுண் 

கத உகஞங்ககந பனங்குட், 25 மடசித 
ாசாககந் ண்றுண் மடசித ாசாககநாக 

அபிவிபோட்தி சசத்த்விபோக்குண் ாசாககளுக்கு 
தி் பகு்க உகஞங்ககந பனங்குட், மடசித 

ாசாககந் ண்றுண் மடசித ாசாககநாக 

அபிவிபோட்தி சசத்த்விபோக்குண் 35 
ாசாககளுக்கு கஞஞிகந் ண்றுண் கத 
உகஞங்ககந பனங்குட் மா் 

சசத்றி்ங்களுக்கா சறுககச ் சசத்ாடுகந் 
இறுதிக் க்ட்கட அகஞ்துந்ந. ( சசவு சசத்த 

உட்மடசிக்க்ட்ுந்ந சடாகக பௌ. 574.6 ப்லித்) 

 719 ாசாககநி் உந்நக பகநதகண்க 

உபோபாக்குட், இகஞத பசதிககந் 
ச்றுக்சகாந்ந் ண்றுண் இகஞத க்ஞங்ககந 
சசலுட்துபட்காக உித சறுககச ் சசத்ாடுககந 

மண்சகாந்பட்காக ணாகாஞ ண்ட்தி் ிதி 
எதுக்கீடுகந் விடுவிக்க்்து (சசவி்் 
சடாகக பௌ. 110.096 ப்லித்) 

 ிகன்ிக / இகஞதட்டந க்விச ் சசத்பகப் 

சடாப்ு படிதாட ணாஞபக்ளுக்காக பத ண்ட்தி்  
3000 பிமடச க்் ிகதங்ககந ிறுவுண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட எபோங்கிகஞ்புச ்சசத்ட்.  

 ம் கஞஞி சசத்றி்ட்தி்குிதடாக ச் கஞஞிககந 

சி்ா பகபே்  உமதாகிட்ட் சடா்ாக  

ஆமாசகக் ககமதடு எ்கட் டதாிட்து சிங்கநண்/ டபன் 
ஆகித சணாழிகநி் 5000 பிதிககந ாசாககளுக்கு 
பனங்குட;் 

ஆசிி் அபிவிரு்தி, ஆசிி் ைன்வி ந்று் ஆசிி் முைாக்து். 

மடசித க்விபேத் 

க்லூிகநி் ிககணககந 
மணண்டுடட்்.  

 மடசித க்விபேத் க்லூிகளுக்கு 4253 ஆசிித ்

பேலுக்கந மசட்்துக்சகாந்ந்.  

 மடசித க்விபேத் க்லூிகநி் மடகபககந 

ிகவுசசத்பட்காக பெட ண்றுண் பஞ்டுபபோண் 

சசவிட் டக்புக்கநி் கீன் மடகபதா ிதி 
எதுக்கீடுககந பனங்குட்.  

 ஞ்புட்டண் பக்க ப் மசகப ஆசிித ் க்விகத 

பனங்குபட்காக பாஞ்கணட் தினு் கூடித 

சடாழி்ீதிதா ண்றுண் சபெக புிதுஞவ்ு் கூடித 
ஊழிதக்ந் ண்றுண் திக்ா ஆசிிதக்கந 

பலு்டுட்துபட்காக உந்ாட்ு ண்றுண் சபநிாட்ு 
ிதிபடவிகநி் கீன் இதநவு விபோடத்ி பே்சி 
ிகன்சச்ிககந ாட்துட்.  

 10 மடசித க்விபேத் க்லூிகளுக்கு தி் பகு்க 

உகஞங்கந் ண்றுண் smart Interactive panels ஆகிதப்க 
பனங்குட். 
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  5 மடசித க்விபேத் க்லூிகளுக்கு ணாதிி ஆண் 

பகு்க உகஞங்ககந பனங்குட்.  

 2 மடசித க்விபேத் க்லூிகளுக்கு  Digital Libraries 

இ்குித உகஞங்ககந பனங்குட். 

 2 மடசித க்விபேத் க்லூிகளுக்கு ஆங்கி 

சசத்ாட்ு அகககந (English Activity Room)  

பனங்குட். 

 மடசித சடாழி்த் க்விவிபேத் க்லூி ிண்ாஞச ்

சசத்ாடுகந் குநிதா்பிட்ி, ாங்க காஞிபே் 

ஆண்பிக்க்ட்ுந்நது.  

மடசித ஆசிித ் அபிவிபோட்தி, 

ஆசிித ்க்வி ண்றுண் ஆசிித ்
பகாகணட்துபண். 

 ஆசிித ் பாஞ்கண விபோட்தி ிகதங்களூாக 

விகடத்ி்காஞ் டகடாஞ்லுக்காக 20  
இடபடிபங்ககந (சணாடிப்கந்) கபக்டுட்ட்  

ண்றுண் 317,123 ஆசிிதக்கந இப்றி் 
க்துசகாஞ்கண. 

 ஆசிித ் காசாககளூாக கபக்டுட்ட -

்் இஞ்டு பபோ ஆசிித ் பே்சிக்காக 309 மக 

மசட்்துக்சகாந்ந் ண்றுண் 1320 ஆசிிதக்ந் 
பே்சிககந ிகவுசசத்துந்ந ் ்து் 
சடாகக் க்வி ஆசிித ்பே்சி சசத்பகபே் கீன் 

592 ஆசிிதக்ந் பே்சிகத ிகவுசசத்துந்ந.்  

 8 ஆசிித ் காசாககந் ண்றுண் 112 ஆசிித ்

பாஞ்கண விபோட்தி ிகதங்கநி் திபோடட் 

மபககளுக்காக 123.4 ப்லித்களுண் புதித ிண்ாஞ் 
ஞிகளுக்காக 112.7 ப்லித்ககநபண் த்டுட்ட். 

 இத்திங்கந், வீட்ுட ் டநாங்கந் ண்றுண் 

உகஞங்ககநக் சகாந்பவு சசத்பட்காக 176..3 

ப்லித் ிதி எதுக்க்ட்ுந்நது.  

ைன்விெ ்யெகைபிலுப்ப தவி 

சந்றிடங்ைகப ித்புன். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 யெக ிண் தவிமவ்ு 

இங்கக க்வி ிப்ாக 
மசகப 

- 

விமச 

டடத்ி்கு 

4 

I  - 125 

II - 248 

இங்கக அதி ்மசகப 
- 

I - 422 

II - 282 

இங்கக ஆசிித ்
க்விபேதாந ்மசகப 25 

I - 07 

II - 59 

 இங்கக ஆசிித ்
மசகப 

2016-2018 பேலு ்
டி்மநாணாடாிகந் 

 ஆமாசக 
ஆசிிதக்ந் 
 

 ்டாி ஆசிிதக்ந் 
 

பே்சி ஆசிிதக்ந் 

 

3,728 

 

659 

 

84 

 

23 

- 
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 இனங்கை ைன்வி ி்ாை யெக 

 இங்கக க்வி ிப்ாக மசகபபே் மசகப் பிணாஞட்தி் 

திபோடட்ண் சசத்ட் 

 இங்கக க்வி ிப்ாக மசகபபே் விமச டடத்ி்கு 10 மக 

ிதணண் சசத்ட் 

 மடசித க்விபேத் க்லூிகந் ண்றுண் ஆசிித ்

காசாககநிலுந்ந பீாதிதி, உ பீாதிதி ண்றுண் ஆசிித ்
காசாக அதி ் டவிகளுக்கா 84 சப்றிங்களுக்கு 

டகககணபகத உட்திமதாகடட்க்நி் ஞ்ஞிக்ககக்ககணத 53 
டவி சப்றிங்ககந ி்புட். 

 மடசித ாசாக அதி ் சப்றிங்கநி் கீன் 2020.12.31 திகதிக்கு 

காஞ்் 170 சப்றிங்களுந் 105 ம ் மப்க்ீக்சபொாக 

ிதணண் சசத்த்ட்ுந்ந ்

 இனங்கை ைன்வி ி்ாை யெகை்கு உ்தியாை்ை்கப 

யெ்்லிண் கீ் 

 2016 இ்கு் பி் ் 2017, 2018, 2019, ண்றுண் 2020ண் ஆஞ்டுகநி் 

க்வி ிப்ாக மசகபபே் ணட்ு்டுடட்்்/ தி்ட ண்றுண் 
மசகப பெ்பு அடி்கபே் மசட்்துக்சகாந்பட்குித 

ீக்சகந் ாட்ட்வி்க ்டா் மசகபபே் 
உட்திமதாகடட்க்நி் ்ாக்குக ிவுகி்து/ 

 2021.06.04ண் திகதித்று ணட்ு்டுடட்்் ண்றுண் மசகப பெ்பு 

அடி்கபே் பகமத 442 ண்றுண் 67 டவி சப்றிங்ககந 
ி்புபட்காக பட்்டணாி அறிக்கக சபநிபே்்து.  

 2021.07.16ண் திகதித்று தி்ட அடி்கபே் 113 

சப்றிங்ககந ி்புபட்கா பட்ட்ணாி அறிக்கக 

சபநிபே்்து. 

இனங்கை   ஆசிி் யெக 

ஆசிித ் ண்றுண் அதி ் மசகபகநி் சண்ந பஞ்ாடுககநட ்

தீட்ட்். 

 ஆசிித ் ண்றுண் அதிக்நி் சண்ந பஞ்ாடுககந தீட்்ட் 

சடா்ாக  அகணசச்கபக்கு ப்கபக்க்் 2021.12.20ண் 
திகதிபகத இக்கண். 21/2218/308/114/III உகத அகணசச்க 
விஜ்ஜாண் ண்றுண் 2021.12.23ண் திகதிபகத 21/2218/308/114-IV 

உகத அகணசச்கப விஜ்ஜாங் -களுக்ககணபாக 
ச்றுக்சகாந்ந்் 21/2218/308/114/III ண்றுண் 2022.01.03ண் 
திகதிபகத அகணசச்கபட் தீண்ாட்தி் டி இ்ங்கக அதி ்

மசகப, இ்ங்கக ஆசிித ் ஆமாசக ் மசகப ண்றுண் இங்கக 
ஆசிித ் மசகபபேி் சண்நங்ககந்  திபோட்டங்கந்  
மண்சகாஞ்டு 2022.01.05ண் திக சாது ிப்ாக சு்றுிபோ இ. 03/2016

(IV) சபநிபே்்து. 

ஆசிிதக்ந் ண்றுண் அதி ் மசகபககந பகவி் மசகபகநாக 

பிக்டுட்ட். 

 இக்கண். 21/1563/302/023-1 ண்றுண் 2021.08.30ண் திகதிபகத 

அகணசச்கபட் தீண்ாட்தி்ககணத இக்கண். 2262/45 ண்றுண் 
2022.01.13ண் திகதிபகத பட்்டணாி அறிக்ககபேனூாக ஆசிித,் 
அதி ் ண்றுண் ஆசிித ் ஆமாசக ் மசகபகந் சபப்மபா 

பகவி் மசகபகநாக பிக்டுட்ட்்.  

இனங்கை  அதித் யெக 

     மடசித ாசாககநி் அதி ் டவிகளுக்கு 166 

ட்டுட்ட்் அதிக்கந ிதணண் சசத்ட். 

 இங்கக அதி ்மசகபபே் 820 மக மசகபபே் உறுதி்டுட்ட். 
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ாசாககத அடி்கதாகக் 

சகாஞ் ஆசிித ்
பாஞ்கணட்துப விபோட்தி 

ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் (SBPTD) 

 ாசாககத அடி்கதாகக் சகாஞ் ஆசிித ்

அபிவிபோட்திக்குித ஆமாசகக் ககமதடுககந் 
கி்்டநிடட்் ண்றுண் ஆசிித ் பாஞ்கண விபோட்தி 

ிகத பகாகணதாநக்கந அறிவுறுட்ட். 

 ாசாககத அடி்கதாகக் சகாஞ் ஆசிித ்

பாஞ்கணட்துப விபோடத்ி ிகன்சச்ிட் தி்ங்களுக்குித சி 
ாக்்குண் ட்ிதகட் டதாிட்ட். 

 ாசாககத அடி்கதாகக் சகாஞ் ஆசிித ்

பாஞ்கண விபோடத்ி ிகன்சச்ிடத்ி்ட்தி்குித 
இட்திித் க்் பெங்ககநட் (10) டதாிட்ட் 

ண்றுண் அப்க இகஞதட்தி் திம்ப்ண் சசத்ட் 

 39 மடசித ாசாககநி் ாசாககத 

அடி்கதாகக் சகாஞ் ஆசிித ் பாஞ்கண விபோட்தி் 
பிிவுககந ிறுவுட். 

 ஆசிிதக்ந் ண்றுண் க்விட் துகபே் ஞிதா்றுண் 

உட்திமதாகடட்க்ளுக்கா சசத் ீதிதா ஆத்வு 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந கபக்டுடட்் ண்றுண் 

இட்காக 107 மபோக்கு பௌ 5000.00 பனங்குட். 

தாடொகனைகபை் ைட்டிசழுத்பு் ிை்ெச்ி்திட்ட்தினூடாை தாடொகனைகப 

லுத்தடு்ன். 

ாசாகககந பலு்டுட்துண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட 
்டுட்ட். 

 சுகாடா அகணசச்ி் ி்துகக்ககணத ாசாகககந 

ாட்திச ் சச்் சடா்ா பழிகா்்ககந 
ாசாககளுக்கு பனங்குட். 

 ணாஞபக்ளுக்கா மாக்குபட்து பசதிககந 

பனங்குபட்குித எபோங்கிகஞ்புச ் சசத்ாடுககந 
மண்சகாந்ந். 

 ாசாகககந கட்ிசதழு்புட் ண்றுண் பலு்டுட்துண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட ்டுட்துட் ண்றுண் அட்து் 

சடா்ா உநச ் சபெகவித் தி்ககந விபோட்தி 
சசத்பட்காக ாசாககளுக்கு அபசிதணா 

சசத்ாடுகந் ண்றுண் ஆமாசகககந பனங்குட். 

 ஆசிிதக்ளுக்கா Covid -19 டடு்பூசிககந 

பனங்குட்குித படிக்ககககந மண்சகாந்ந். 

 டண் 5 புகண்ிசி் ீக்சக்குித ணாஞபக்ந் 

ாசாககளூாக விஞ்ஞ்பி்ட்காக  ிகன்ிக 
பககண எ்க டதாிடட்் ண்றுண் அடனூாக 

மண்பகபைடுகந் ண்றுண் புகண்ிசி்டாக்கந 
சடிவு சசத்பண் சசத்ாடுககந மண்சகாந்ந். 

 டண் 5 புகண் ிசி் ீக்சக்கு மடா்றி 

சிட்திதக்ட சிங்கந சணாழி பெணா 45,421 

ணாஞபக்ளுக்குண் டபன் சணாழிபெணா 10,731 
ணாஞபக்ளுக்குண் ாசாகககந பனங்க 
படிக்ககசதடுடட்், 

 டண் 05 புகண் ிசி் சிடத்ிதக்ட 1,038,116 

ணாஞபக்ளுக்குண் சுக புகண்ிசி்  
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 1897 ணாஞபக்ளுக்குண் 

சடாழி்த்வித் புகண்ிசி் ிகன்சச்ிடத்ி்ட்தி் 
கீன் 670 ணாஞபக்ளுக்குண் சுாட திதி புகண்ிசி் 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் 250 ணாஞபக்ளுக்குண் 

புகண்ிசி்ககந பனங்குண் சசத்ாடுகந். 
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  சபெக உஞவ்ுட் தி்ககந விபோட்தி சசத்ட் 

சடா்ா பழிகா்் ககமதக் டதாிடட்் 
(அசச்ிடுபட்கு டதா ்ிகபேலுந்நது) 

 டண் எ்றி்கு ணாஞபக்கந மசட்்துக்சகாந்பட்கா 

சு்றுிபோட்தி் திபோடட்ங்ககந மண்சகாந்ந், 2020 
க.சா.ட (சாடாஞ டண்) ீக்சபே் பிமதாக 
ீக்சககநக் சகாஞ் அனகித் ாங்களுக்குட ்

மடா்றுண் ணாஞபக்கந க.சா.ட (உத ் ட) 
பகு்புக்களுக்கு ணாஞபக்கந அனுணதி்ட்்குித 
சு்றுிபோண், அச ாசாககநி் க்விசா ்

ஊழிதக்ளுக்க்கா உட்திமதாகபூப் அகதாந 
அக்ககந பனங்குபட்குித சு்றுிபோண் உ் 
்மபறு சு்றுிபோங்கந் ண்றுண் ஆமாசகக் 

கடிட்ங்ககந சபநிபேடுட். 

 ாசாகககநக் கட்ிசதழு்பி பலு்டுட்துண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் ணாகாஞ உட்திமதாகட்டக்கந 

ிகன்ிக பகபொாக பே்றுவிடட்் ண்றுண் 
ாசாக கஞ்காஞி்புக் கபோவிகநி் உடவிப் 
ாசாகககநக் கஞ்காஞிட்ட்.  

 ்மபறு ிகன்சச்ிகநி் ாசாக ணாஞபக்கநக் 

க்துசகாந்நச ் சசத்பட்காக ாசாக கிிக்சக ்
மாட்ிகந் உ் ்மபறு விகநதாட்ு் மாட்ிகந் 

ண்றுண் ிகன்சச்ிகளுக்காகவுண் டிகண்டுட்ட் 
ிகதங்கந் ண்றுண் ீக்சகளுக்காக 
ாசாககநி்  பகு்கககந பனங்குபட்கா 

அனுணதிக் கடிடங்ககந பனங்குட்.  

 க்ங்க ஜாகாட்ட் ிகவு ிகன்சச்ி, 150 

ணாஞபக்ளுக்கு ணகாடண்ா கா்தி புகண்ிசி் 

பனங்குட் ண்றுண் 2020 க.சா.ட (சாட்ாஞ டண்) உத ்
சறுமறுககந் ச்றுக்சகாஞ் ணாஞ்பக்கந 
சகௌவிக்குண் பகணாக மபறு ிகன்சச்ிககந 

ாட்துபட்குித படிக்ககககந மண்சகாந்ந். 

க்விக் சகாந்கககளுக்க -

கணபாக அச அனுணதி ச் 
டிதா ் ாசாககநி் 
விகடத்ி், விகநதி் ண்றுண் 

ஞ்புட் டண்பக்க க்விகத 
உறுதி்டுட்ட். 

 அச அனுணதிச் டிதா ்ாசாககநி் ஆசிித ்

டாச ் சசத்ாடுகநி் கீன் ஆசிித ் ிதணங்கந் 
ண்றுண் ட்டுட்்ட்்பக்நது ிதணங்கந் 

சடா்ா பண்சணாழிவு் ட்திங்கந் 161 இ்கா 
அனுணதி, 117 சபநிாட்ு ண்றுண் க்கக விடுபகககந 
அங்கீகிடட்். 90 எத்வு சசச்சத்ட் ண்றுண் 

மசகபகத ிகவுறுட்ட்கந், 75 மசகப 
எ்றிகஞ்புக்ககந மண்சகாந்ந் ண்றுண் 80 
ாசாககளுக்கா ஆசிிதக்நி் ஞ்ஞிக்கககத 

கஞக்கிட்ு பபோா்ட அனுணதி பனங்க்ட்ுந்நது.  

 அச அனுணதி ச்  2 ாசாகககந கஞ்காஞிட்து 

மண்ாக்ப சசத்ட் ண்றுண், அச அனுணதி ச்றுந்ந 
டிதா ் ாசாகககந மண்ாக்ப சசத்பண் 

சசத்பககத மணலுண் பககண்டுட்துபட்காக 
கஞ்காகாஞி்பு ட்திசணா்று டதாிக்க்ட்ு 

அட்கா அனுணதிகந் ச்றுக்சகாந்ந்ட்ுந்நது் 
10 ாசாககநி் அட்கா ப்மாடி 
சசத்றி்ட்திக கபக்டுட்ட். 
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  பகதா பழிகளூாக மசகிக்க்் டகப்ககநக் 

சகாஞ்டு 396 சப்மடச ாசாகககநக் சகாஞ் 
சத ்ட்ித் எ்க டதாிடட்். 

 இதங்காட ிகபேலுந்ந டிதா ் ாசாகககந 

இதங்கச ் சசத்பது சடா்ா சசத்ாடுகந் ண்றுண் 
கிகந் ாசாககந் ஆண்பிட்ட் சடா்ா 
சசத்ாடுககந மண்சகாந்ந். 

ஆ்த ந்று் இ்டா் ிகனை் ைன்விமண் ் ந்று் த்பு்்க 

உறுதித்தடு்ன்.  

ாசாக ண்றுண் க்வி 

ிறுபங்கநி் 
ணதி்பீட்ினூாக டங்கந் 
ண்றுண் ஞ்புட் டங்ககந 

உறுதி்டுட்ட். 

 ாசாகக் க்விபே் ஞ்புட்டட்கட உறுதி்டுடட்் 

சடா்ா ிகன்சச்ிடத்ி்ங்ககந ாட்துபட்காக 
க்விபே் ஞ்புட் ட குறிகாட்ி 50% வீடட்கட விக் 

குகபா 500 ாசாகககநட் சடிவுசசத்ட் ண்றுண் 
ிகன்ிக பகபொாக 5 ப்ம் பநாத்வுக் 
கூ்ங்ககந ாட்துட். 

 ாசாக பகாகணட்துப பழிகாட்ிகத  (அதி ்

கக்த்) பிசுிட்ட் 

 150 சி்ட ாசாக கபகககந இங்காஞ். 

 ாசாகககந ணதி்பீடு சசத்ட் சடா்ா 

இட்திித் டவு அடி்க எ்க  டதாிடட்். 

 பகாகணட்துபண் ண்றுண் டங்களுக்குித விதங்கந் 

சடா்ாக மண்சகாந்ந்டுண் 13 ஆத்வுககந 
உந்நக்கிதடாக டதாிக்க்் ஆத்பறிக்கககத 

அசச்ிட்ு சபநிபேடுட்.  

 2020 ாசாக ஞ்புட்ட ிககண சடா்ாக 

பபோா்ட அறிக்கககத டதாிட்து அசச்ிட்ு 
சபநிபேடுட். 

 ாசாககந் பெ்ட்ிபோ்ட கா்குதிபேனுந் 

சடாகக் க்விச ்  சசத்ாடுகந் ்றி 
கஞ்காஞி்புக்ககந மண்சகாந்பட்காக 

கஞ்காஞி்புக் கபோவிககந அறிபகண் சசத்ட்.  

தாடொகன, ன, ாைா ந்று் யசி ட்ட ைன்வி முைாக்து செண்முகநக 

லுத்தடு்ன். 

டகப் பககணககந 

இ்க்டுட்துட் ண்றுண் 
ஊழித ் கதஞிட ்
மடகபககந தீண்ாிட்ட். 

 மடசித க்வி பகாகணடத்ுப டகப் பககணக்க்ீா 

(NEMIS) சகாந்கககதட் டதாிடட்்.  

 டண் 5இ் மடசித டிடத்ுபணா ணாஞப ் இக்கட்கட 

(NSID) பனங்குட் 

 "சுக் ஷா" (API) சசதலிபே்  இகபகங்கநி் 

அபிவிபோட்திக்கா க்ட்கட ிகவுசசத்ட். 

 NEMIS ஆசிித ் ணிட பந பகாகணடத்ுப பககணகத 

எ்றிகஞக்க படிக்ககசதடுடட்், ாணி்பு 

ண்றுண் ணாடா்ட திவுக் கா்புக்ககந (Monthly backups) 

ச்றுக்சகாந்ந். 
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  ாசாகசதா்றி் இபோக்க மபஞ்டித க்வி சா ்

ஊழிதக்கந ிஞ்தண் சசத்பண் 06/2021 
சு்றுிபோட்தி்கா அனுணதிகத் ச்றுக்சகாந்ந் 

ண்றுண் அட்ககணத ாசாக க்விசா ்ஊழிதக்கந 
கஞி்பிட்ு பகாகணட்துப மசகபகந் 
திகஞக்கநட்தி் அனுணதிக்காக அனு்புட். 

 ாசாக கஞக்சகடு்பு டவுகளுக்ககணத 

அறிக்ககககந பிசுிட்ட், இறுதிட் டவுககந 
மடகபக்மக் க்விசா ் டவுகந் 
அபசித்டுபக்ளுக்கு விிமதாகிட்ட் ண்றுண் 

மகாிக்கககளுக்மக் டதாிடட் டவு அறிக்ககககந 
பன்ங்குட். 

 சாதுக் க்விசா ் டகப்கந், க்வி ண்ண் (Attainment), 

ழுடட்றிவு (Literacy) ண்றுண் க்விசா ் சசவி 

டவுககந பசஸ்மகா (UIS) ிறுபடத்ி்கு பனங்குட். 

 டண் 5இ் மடசித டிடத்ுபணா ணாஞப ் இக்கட்கட 

(NSID) பனங்குட். 

 11,947 ப்கபே ் ண்றுண் சாலிஸ் 

உட்திமதாகடட்க்நி்  பிந்கநககந டண் 1 இ்கு 
அனுணதி்ட்காக ாசாகககநட ்

சடிவுசசத்பட்குித சடாழி்த் உடவிககந 
பனங்குட்.  

 க்வி அகணசச்ி் சடிவுசசத்த்் 

உட்திமதாகடட்க்ளுக்கு புதித டவு மசகிக்குண் 

ப்மாடி சசத்றி்ணா  (DHIS 2) சடா்ா 

பே்சிககந பனங்குட். 

ணிட பந அபிவிபோட்தி  க்வி அகணசச்ி் மசகபதா்றுண் 23 

உட்திமதாகடட்க்நது பாஞ்கணட்துப வ்ிபோட்திக்காக 
உந்ாட்ு் ாசறிககநட் சடாபோபட்காக ிதி 

எதுக்கீடுககந பனங்குட்.  

 க்வி அகணசச்ி் மசகபதா்றுண் 45 அலுபக உடவி 

ஊழிதக்நது பாஞ்கணட்துப விபோடத்ிக்கா 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி்கா  சகாடு்கப 

மண்சகாந்ந். 

 66 உட்திமதாகடட்க்ளுக்கு க்வி பகாகணட்துப 

டி்மநாணாவிகட் சடாப்ட்காகவுண் அட்கு சணணா 

டி்மநாணா ாசறிககநட் சடாப்ட்காகவுண் 
ாசறிக் க்ஞட்தி் 50% வீடட்திக பனங்குட்.  

 இங்கக அதி ் மசகப உட்திமதாகட்டக்நி் 

ாசாக டககணட்துபட்தி்கா மடசித மடச்ச்ிச ்

ச்க ாசறீபே் அதிக்நா் ிகவுசசத்த்் 
512 எ்கககந ீச்ிட்ட். 

 SLEAS ,SLTES . மசகப ண்றுண் ககடத்ி் அபிவிபோடதிச ்

சசத்ாடுகநி் ஈடுடுண் 54 உட்திமதாகட்டக்ளுக்கு 
பதுணாி ்் பி் டி்பு ாசறிகதட் 

சடாப்ட்காக புகண்ிசி் பனங்குட்.  

சாதுக் க்விக்குித டகப்ககந 

மசகிடட்் ண்றுண் 
இ்க்டுட்ட். 

 2020 க்வி ஆஞ்டி்காக சக அச ண்றுண் ணாகாஞ 

ாசாககந் (10155), பிிசபாக்கந் (816), டிதா ்
ாசாககந் (90) ண்றுண் விமச ாசாககந் (30) 

ஆகிதப்றி் கஞக்சகடு்புக்கு அபசிதணா 
கஞக்சகடு்பு ஆபஞங்ககநட் டதாிடது ிகன்ிக 
பெணாக பே்சி ிகன்சச்ிடத்ி்சணா்க 

கபக்டுடட்்.  
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  சடச்டாகக ண்றுண் புந்நிவிவித் 

திகஞக்கநட்திா் இபசணாக டதாிட்து பனங்க்் 

ிகன்ிக (Online) .கஞஞி ிகன்சச்ிட்தி்டத்ினூாக 

அச ண்றுண் டிதா ் ாசாககநது டகப்ககந 
பத/ மகா் ண்றுண் ாசாக ண்ங்கநி் 
திமப்்ட்ுந்ந டவுக் மகாகபககந எ்றிகஞட்து 

மடசித ண் டவுக் மகாகபசதா்கட் டதாிட்ட்.  

 டவு் தி்ாக்க சசத்ாடுகந், டவு் கு்ாத்வுச ்

சசத்ாடுகந் மண்சகாந்ந்ட்ு இறுதிட் டவுக் 

மகாகபகநி் அடி்கபே் புந்நிவிவித் 
அ்பகககநட் டதாிட்து அட் பி் ்
கஞக்சகடு்பு அறிக்ககககநட் டதாிட்து அப்க 

க்வி அகணசச்ி் இகஞதட்டநண் ண்றுண் சடச்டாகக 
ண்றுண் புந்நிவிவித் திகஞக்கநட்ட்ீி் 
இகஞதட்டநட்தி் திமப்ண் சசத்து 

ாபகதாநக்நது த்ாட்ி்கு இணநிடட்்.  

 2021 ாசாக கஞக்சகடு்பி் அச ாசாககளுக்கு 

அபசிதணா ிகன்ிக (online) கஞஞி 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் 80% வீடட்திக ிகவுசசத்ட், 
அக் கஞக்சகடு்பி்கு அபசிதணா ஆபஞங்ககநட ்

(ணாதிி் டிபங்கந் ண்றுண் ஆமாசகக் ககமதடு) 
டதாிக்குண் சசத்ாடுகநி் 90% வீடணாப்க 
ிகவுசசத்ட். 

ொட்சிைகப அடித்தகடாைை் சைா்ட ைன்விை் சைாப்கைைகப கு்ன், திட்டமிடன், 

ஆா்ெச்ி ந்று் சதறுயதறுைகப அடித்தகடாைை் சைா்ட ை்ைாித்பு ந்று் 
தித்பீடக்ட லுத்தடு்ன்.  

சாச்ிககந அடி்கதாகக் 

சகாஞ் க்விக் சகாந்ககககந 

பகுட்ட், தி்ப், ஆாத்சச்ி 
ண்றுண் சறுமறுககந 

அடி்கதாகக் சகாஞ் 
கஞ்காஞி்பு ண்றுண் ணதி்பீக் 
பலு்டுட்ட்.  

  

 2022ண் ஆஞ்டி்கா க்வி அகணசச்ி் பபோா்ட 

அபாக்க் தி்ட்கடட் டதாிட்து அனுணதி 
ச்றுக்சகாந்ந்.  

 உக பங்கிபே் இகு கனுடவிபே் கீன் 

கபக்டுட்ட்்டுண் சாதுக் க்வி 

வீணத்டுட்ட்் சசத்றி்ட்தி்குித (GEM Project)  

க்வி அகணசச்ு ண்றுண் உித மடசித ண் க்வி 

ிறுபங்கநி் 2021ண் ஆஞ்டி்கா தி்ப்கந் 
ண்றுண் ணாகாஞங்கநி் சசத்றி்ங்களுக்கா 

தி்ப் மா்ப்றி்கு உடவி உக பங்கிபே் 
இஞக்க்ாக் ச்றுக்சகாந்ந் ண்றுண் அட ்
தி்ங்ககந கபக்டுட்துபட்கு அபசிதணா 

எபோங்கிகஞ்புக்ககந மண்சகாந்ந்.  

 2018-2025 க்விட் துகசா ்தி்ட்கட டதாிடட்். 

 1000 புதித மடசித ாசாகககந அபிவிபோடத்ி சசத்பண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் சடிவுசசத்த்் ்

ாசாககளுக்கு அபசிதணா ாண் சா ் பசதிகந் 
ண்றுண் டகப் சடாழி்த் க்வி பசதிகந் ண்றுண் 
கத சௌதீக பநட் மடகபககந ிகவுசசத்பட்காக 

ாசாககத அடி்கதாகக் சகாஞ் தி்ங்ககந 
பகு்ட்கு அபசிதணா ஆமாசககந் அங்கித 
ககமதடு எ்க டதாி்ட்கு படிக்ககசதடுடட்்  
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  COVID – 19 சடா்றுமாத் ிககண காஞணாக இன்ட 

க்வி ிகன்சச்ிகந் ண்றுண் ாசாககநி் சுகாடா 

ாதுகா்க மணுபட்காக CERC ிதிதட்தி் கீன் 
மடசித ாசாககந் ண்றுண் ணாகாஞ 
ாசாககளுக்கு ிதி எதுக்கீடுககந பனங்குட்.  

 2021 ண் ஆஞ்டி்கு பௌ 2,664 ப்லித் ிதி எதுக்கீடு 

கிகக்க்ச்றுந்நது் இ் ிதி 

எதுக்கீட்ிலிபோ்து இகஞத பசதிகந் இ்ாட 650 

ாசாககளுக்கு (wi -fi) பசதிககந பனங்குட், ீ ்

பசதித் 267 ாசாககளுக்கு ீ ் பசதிககந 
்டுடத்ிக்சகாடுட்ட், சுகாடா பசதிகந் 881 
ாசாககளுக்கு சுகாடா பசதிககந 

்டுடத்ிக் சகாடுட்ட் மா்ப்றி்காக பௌ 
649,987 ப்லித் சறுணதிதா சடாகககத 
ாசாககளுக்கு பனங்குட் ண்றுண் மடகபதா 

ாசாககளுக்கு கஞஞிகந் ண்றுண் கத 
உகஞங்ககநபண் தி் ககககநபண்   (Smart 

Board ) பனங்குட்.  

 க்வி அகணசச்ி்கு கிகக்க்ச் ிதி 

எதுக்கீடுகநிலிபோ்து பௌ 873 ப்லித் 
சறுணதிதா சடாகககத ணாகாஞ சக் 

ாசாககளுக்கு பனங்குட் . 

 COVID – 19 சடா்றுமாத் ிககணக்கு 

பகங்சகாடு்ட்காக டதாிக்க்் 

தி்ட்கடபண்  (CERC) உக பங்கிபே் 

ிதிபடவிபே் கீன் கபக்டுடட்்டுண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ங்களு -க்குித சசத்றி் 
பண்சணாழிவுககநபண் மடசித தி்ப் 
திகஞக்கநட்தி் சண்்பிட்து அப்றுக்குித 

அனுணதிககந் ச்றுக்சகாந்ந் . 

 ட்மாது கபகபேலுந்ந ாசாககத 

அடி்கதாகக் சகாஞ் தி்ப் பழிகாட்ிபே் 

திபோடட்ங்ககந மண்சகாந்ந் ண்றுண் அது சடா்ாக 

உட்திமதாகடட்க்கந (ணாகாஞ ண்றுண் பத க்வி 

உட்திமதாகடட்க்ந் ண்றுண் அதிக்ந்) அறிவுறுடட்் .  

 க்வி அகணசச்ிா் புதித மடசித ாசாககளுக்கா 

சசத்றி் பண்சணாழிவுககந டதாிடட்் ண்றுண் 
அப்க அகணசச்கபபே் ப்ிக்டுட்தி 

அப்றுக்குித அனுணதிககந் ச்றுக்சகாந்ந் . 

 சகாழுண்பு ்ககக்கனகட்தி் NEREC ிறுபடத்ு் 

இகஞ்து டண் 8் சாடக ண்ங்கநி் ணதி்பீடுகந் 

ிகவு சசத்த்ட்ுந்நது் டண் 4 ்குித சாட்க 
ண்ங்கநி் ணதி்பீடு ண்றுண் கஞி்பீட்ு 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்கநி் ஆண் க் சசத்ாடுகந் 

ஆண்பிக்க்ட்ுந்ந.  

 புதித மடசித ாசாககளுக்கா விதிபககந் ண்றுண் 

பக்டுட்ட் அ்பிதாசட்தினூாக 

ாசாகககநட் சடிவுசசத்ட் . 
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  இ் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி்காக சடிவு சசத்த்் 

ாசாககநது எட்ுசணாடட் அபிவிபோட்தி 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்காக அபசிதணாகுண் ிதி 

எதுக்கீடுகந் சடா்ாக 2021-2023 பகபே் 
தி்ப்் பவுசசவுட்தி் பண்சணாழிவுககந 
ப்ிக்டுட்துபட்குித படிக்ககககந 

டுட்ட் . 

 இ் ிகன்சச்ிடத்ி்ட்தி்காக சடிவுசசத்த்் 

ாசாககநது எட்ுசணாடட் அபிவிபோட்தி 

ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்கா டுடட்பகக்கா 
தி்சணா்று பகபாக்கண் சசத்த்ட்ுந்நது் 
ாசாகககந அடி்கதாகக் சகாஞ் 

மடகபககநத்ண் உந்நக்கி மணலுண் அட் தி்ட்கட 
மணண்டுடத்ி எட்ுசணாடட் பண்சணாழிவுககநபண் ிதி 

அகணசச்ிண் சண்்பி்ட்க்கு படிக்ககசதடுடட்் . 

 பவு சசவுட் தி்ட்தினூாக பண்சணாழித்ட்ுந்ந பௌ 

3,000 ப்லிதனுக்கு கீன் சசத்றி் பண்சணாழிவுககநட ்
டதாிட்து ிதி அகணசச்ிண் சண்்பிட்து அப்றுக்குித 

அனுணதிககந் ச்றுக்சகாந்ந் . 

 இ்தித அசி் உடவிபே் கீன் காலி ணாப்ட்தி் 200 

ாசாககநி் தி் பகு்கககந அகணட்ட் 

சடா்ா புி்துஞவ்ு எ்்டட்தி் 
ககசச்ாட்திடுபட்குித அனுணதிககந சபநிாட்ு 
பநங்கந் திகஞக்கநடத்ிபபோ்து ச்றுக்சகாந்ந். 

உித புி்துஞவ்ு எ்்டடத்ி் ககசச்ாடத்ிடுபட்காக 

அடக அகணசச்கபக்கு சண்்பிட்ட் . 

 ஆசித அபிவிபோடத்ி பங்கிபே் ிதிபடவிபே் கீன் 

கபக்டுடட்்டுண் இஞ்ாண் ிகக் க்வி 
துகசா ் அபிவிபோட்தி ிகன்சச்ிட்தி்டத்ி்குித  (SESIP) 

எபோங்கிகஞ்புச ்சசத்ாடுககந மண்சகாந்ந். 

 பவு சசவுட் தி் பண்சணாழிவுககநட் டதாிட்ட் 

ண்றுண் ப்கபட்ட் சடா்ாக உந்ாட்ு ண்றுண் 

சபநிாட்ு ிறுபங்களு் எபோங்கிகஞ்புச ்

சசத்ாடுககந மண்சகாந்ந் . 

 க்விக் சகாந்கககந், தி்ங்கந் ண்றுண் பவு சசவுட் 

தி்் சடா்ாக உித உந்ாட்ு ண்றுண் சபநிாடு 

ிறுபங்களு் எபோங்கிகஞ்புச ்சசத்ட் . 

 பண்சணாழி் ாசாக அபிவிபோட்தி 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி்கா மகா்ாட்ு் 

ட்திிககசதா்கட் டதாிட்து பனங்குட் .  

க்வி பககணபே் 

கஞ்காஞி்பு ண்றுண் ணதி்பீடு  
 இஞ்ாண் ிகக் க்வி வீணத்டுட்ட் 

சசத்றி்ட்தி் DLI 07 இ்குித எட்ுசணாடட் க்வி 

பககணபேதுண் கஞ்காஞி்பு ண்றுண் ணதி்பீட்ி்காக 

புதித ச்கசணா்க கட்ிசதழு்புட் ண்றுண் 
இட்கா அனுணதிகத ிகபேத் குழுவிபபோ்து 

ச்றுக்சகாந்ந் . 
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  பபோா்ட சசதா்றுகக அறிக்கக ண்றுண் ாாளுண் 

பவு சசவுட் தி் குழுக்களுக்கு சண்்பிக்க்டுண் 

ப்ம் அறிக்கககத டதாிட்ட் . 

 க்வி பககணபே் கஞ்காஞி்பு ண்றுண் ணதி்பீடு 

சடா்ா ட்மாகட ிககணகத 
மடடிதறி்துசகாந்பட்காக கஞ்றிட் 
ஆாத்சச்ிசதா்க மண்சகாஞ்டு அறிக்ககசதா்க 

சபநிபேடுட். இடனூாக திப்போண் 05 பபோங்களுக்கா 
(2021-2025) கஞ்காஞி்பு ண்றுண் ணதி்பீட்ுக்குித 

இதநவு விபோட்தி ்டாஞ்டுட் தி்சணா்கட் 

டதாிட்ட். 

 100 ப்லிதனுக்கு மண்் பெட 

சசத்றி்ங்களுக்குித ப்ம் அறிக்கக, க்வி 

அகணசச்ி் பபோா்ட அபாக்க் தி்ட்தி் 
ப்ம் அறிக்கக ஆகிதப்க சசத்றி் 

மண்ாக்பட் திகஞக்கநண் ண்றுண் கத 

பிிவிபோக்கு சண்்பிட்ட் . 

 கிாணட்துா க்துகதா், சபெக உக்்கண்பு 

பசதிகந் அபிவிபோட்திக் குழு ண்றுண் சுபீச்ட்தி் மாக்கு 

சகாந்கக அறிக்கககத கபக்டுட்ட் மா் 
அசிா் சசத்டுடட்்டுண் விமச 

சசத்றி்ங்களுக்குித ப்ம்ங்ககந டதாிட்து 

உித பிிவிபோக்கு அறிக்கக்டுடட்். 

 சாபோநாடா புடச்டழுசச்ி ண்றுண் பறுகணகத எழிட்ட் 

மா்ப்றி்கா சாதிதி விமச சசதஞி, மடசித 

எபோங்கிகஞ்புக்கா சபெக உக்்கண்பு பசதிகந் 
உ குழுவி்கு சண்்பிக்க்டுண் பிசச்ககந் 

சடா்ா ப்ம்ங்ககந ிகன்ிக 

பககணசதா்றினூாக இ்க்டுட்ட் .  

 1000 புதித மடசித ாசாகககந அபிவிபோட்தி சசத்பண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட கஞ்காஞிட்ட். 

 கஞ்காஞி்பு ண்றுண் ணதி்பீட்ுச ் சசத்ாடுகளுக்காக 

க்வி அகணசச்ி் கத பிிவுகந் ண்றுண் சபநி 
ிறுபங்களு் எபோங்கிகஞ்புச ் சசத்ட் ண்றுண் 

கூ்ங்ககந ்ாடு சசத்ட்  

க்வி ஆாத்சச்ிபேனூாக க்வி 

அபிவிபோட்தி  
 சாதுக் க்வி பககணகத அடி்கதாகக் சகாஞ்டு 

மண்சகாந்ந்டுண் 3 ஆத்வுக் க்கககளுக்காக ிதி 

பனங்குட் . 

 க்வி ஆாத்சச்ி சடா்ா பழிகா்் எ்க 

பகபாக்கண் சசத்ட் . 

 இங்ககபே் சக ாசாககநிலுண் க்குண் 

ணாஞபக்ளுண் உத ் டட்திா ஞ்புட்டண் பக்க 

க்விகத ச்றுக்சகாந்பகட உறுதிசசத்பண் 
சசத்பக எ்க இங்காஞ்ட்காக ஆத்வுக் 
க்ககசதா்றுண் மகாவி ் 19 சடா்றுமாத் ிககண 

காஞணாக ாசாககநி் கபக்டுடட்்் 
சடாகக் க்விச ் சசத்பக சடா்ா ஆத்வுக் 

க்ககசதா்றுண் மண்சகாந்ந்ட்ு பபோகி் . 

 ”க்வி ப்மாக்குகந்” னுண் சஜ்சிககக்காக ்மபறு 

ஆத்பாநக்நாலுண் அனு்பிகபக்க்் 29 ஆத்வுக் 

கடிடங்ககந பநாத்வுக்கு்டுட்ட். 
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இனெை் ைன்விை் சைாப்கைக உறுதித்தடு்ன்  

ாசாக ணாஞபக்ளுக்கு 

புகண்ிசி்ககந பனங்குட்  

 

இனங்கை  மசணஸ்யைா யசி ஆகை்குழு 

இங்ககபே் சக 

இடட்பக்நிகமதபண் 
்லிஞக்கண் ண்றுண் 
எட்துகன்க மணண்டுடட்்.  

 ஊப் ண்றுண் இண்சத்்ட பிந்கநகளுக்கு 

புகண்ிசி் பனங்குண் மாக்கி் 
ஆண்பிக்க்ட்ுந்ந இங்கக பசஸ்மகா மடசித 

ஆகஞக்குழுவினூாக ாட்ட்ட்ுபபோண் பசஸ்மகா 
மடசித ிதிதடத்ி் கீன் கீமன குறி்பி்ட்ுந்ந 
சசத்ாடுகந் மண்சகாந்ந்ட்ுந்ந.  

 சக ாசாக ணாஞபக்ந், ஆசிிதக்ந் ண்றுண் 

அதிக்கந எபோங்கிகஞட்து இஞ்டு 
சசதணவ்ுகந் ாட்ட்ட்ுந்ந.  

 க்் சசத்பகபேனுந் ிவு சடா்ா 

ககமதடு எ்று அசச்ி்ட்ுந்நது.  

 சசதணவ்ுக்காக சசதணவ்ுக்குித க்் 

சசத்பகபேனுந் ிவு சடா்ா 
ககமதசா்று அசச்ி்வுந்நது. 

 ்ாி் பசஸ்மகா மடசித சண்மணநட்து் 

இகஞ்து இிக்கி சஸ்ா சிட்தி் மாட்ிகத 

(Enilli Festa Art Competition) ாட்தி ிசி்ககந 

பனங்குட். 

 உக ணபுிகணக் குழுவிா் ப்கபக்க்ட்ுந்ந 

உக ணபுிகணகந் சடா்ா அறிக்கககத 

பூஞ்்டுட்துட் ண்றுண் உக ணபுிகண இங்கநி் 
பகாகணதாநக்ளுகா ககமதட்ிக சிங்கநண் 
ண்றுண் டபன் சணாழிபே் சணாழி சதட்்து உித 

ட்பிபோக்கு பனங்குட். 

 இங்கக பசஸ்மகா மடசித ஆகஞக்குழுவிா் 

ச்றுக்சகாந்ந்டுண் சசத்றி் அறிக்கககளுக்கு 
பசஸ்மகா டககணதகட்தி் அனுணதிகத் ச்றுக் 

சகாந்ந் ண்றுண் சடிவுசசத்த்் ்து 
சசத்றி்ங்ககநபண் 2021, 2022 பபோங்கநி் 

கபக்டுடட்். 

ங்ைத்தடு் 
புனகத்திசின்  

தண்சதறு
ை்பிண் 
்ிை்

கை  

சணாட்ட 
சசவு பௌ. 

ப் . 

சுக புகண்ிசி் 559 13.97 

டண் 5 புகண்ிசி் 

ீக்சபே் 
சிட்திதக்மடாபோக்கா 
புகண்ிசி்.  

       135,000  1,169.20 

சடாழி்த்விதலுக்கா 
புகண்ிசி் 

            750  3.06 

சுாட திதி 
புகண்ிசி்  

250 1.12 
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        பசஸ்மகா மடசித ிதிதட்தி் கீன் 2017-2021 பகபே் 
கீன்பபோணாறு புகண்ிசி்கந் பனங்க்ட்ுந்ந.  

 

க்வி த் சபநிபைட்ு ஆமாசகச ்சக 

உந்ாட்ு ண்றுண் சபநிாட்ு 

ாசாக தக புட்டகங்கநி் 
ஞ்புட்டட்கட ிமசாதிட்ட். 

 த் சபநிபை்ாநக்ந் ண்றுண் ழுடட்ாநக்ந் ாசாக 

தக அனுணதி்டத்ிங்ககந ச்றுக்சகாந்ந 
விஞ்ஞ்பி்ட்காக சிங்கநண், டபன் ண்றுண் ஆங்கி 

சணாழி பெங்கநி் ட்திிகக விநண்ங்ககந 
பிசுிட்ட். 

 10 க்வி த் சபநிபைட்ு  ஆமாசக சகக் கூ்ங்கந் 

ாட்ட்ட்ு  த் சபநிபைடுகந் ண்றுண் 

ழுடட்ாநக்ளுக்கா ாசாக தக 
அனுணதி்டத்ிண் பனங்குண் சசத்ாடுககந 
மண்சகாந்ந். 

 2021 இ்கா ாசாக தகங்களுக்கா 

புட்டகங்கநி் சத்ட்ிதக அசச்ிடுட் சடா்ா 

சசத்ாடுககந மண்சகாந்ந். 

இங்கக மடசித த் அபிவிபோட்தி சக 

 இங்கக த் 

சபநிபை்ாநக்ளு -க்கா 
பழிாட்ட் 
சாறிபகசதா்க 

க்கணடட்். 

 இகநஜக்ளுக்கா இக்கித த்களுக்காக 

டதாிக்க்் விதிபககந் அங்கித ஆபஞட்கட 
அசச்ிட்ு சபநிபேடுபட் கீன் இதி் 

க்துசகாஞ்பக்ளுக்கு சா்றிடன்கந் ண்றுண் ண்றுண் 
திப்போண் காங்கநி் ாடட்்விபோக்குண் 
சசதணவ்ுகளுக்குித அறிவுறுடட்்ககந 

அனுசகதாநக்நி் ்சகாகககந உமதாகிட்து 
மண்சகாந்ந். 

 சிங்கந ண்றுண் டபன் சணாழிசத்்பு சிறுககட த்கந் 

இஞ்கபண் அசச்ிடுபட்காக டதா்டுட்ட். 

 ”த் பாசி்மா—்பான்வி் சப்றிசறுமபா”் 

பாசி்க ஊக்குவிக்குண் ிகன்சச்ிடத்ி்ட்தி் கீன் 
ாசாக ணாஞபக்நிகமததா சிட்தி்மாட்ி 

எ்க ாடத்ி சப்றிதாநக்கந 
சடிவுசசத்துசகாந்ந். 

 ஆக்கபூப்ணா க்விசா ் கபோவிசதா்ாக எலி 

த்ககந அறிபக்டுட்்துண் ிகன்சச்ிடத்ி்ட்தி்கா 

கூ்ங்ககந ாட்துட். 

பபோண் புகண்ிசி்டா்
கநி் ஞ்ஞிக்கக 

 சணாட்ட சசவி 

ப்லித் பௌா. 

2017 34 0.200 

2018 34 0.678 

2019 30 0.732 

2020 25 0.620 

2021 20 0.242 

 சணாட்டண் 143 2.472 
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பெண்: இங்கக ீ்கச திகஞக்கநட்தி் ணதி்பீ்டு அறிக்கககந் 

2.1.2 ா் சென்திநண்  

ை.சதா. (ொ/) தடீக்ெமன் ை.சதா. (உ/) ைந்தந்கு கைக சதந்ந ா்ைபிண் 
்ிை்கை ந்று் ெவீ்   (2015 – 2020) 
 

பெண்: இங்கக ீ்கச திகஞக்கநட்தி் ணதி்பீ்டு அறிக்கககந் 

(ஆ )  ை.சதா. (ொா ) தட்ீகெமன் ா் அகடவுட்ட் 

(அ)  டண் ்து புகண்ிசி் ீக்சபே் ணாஞப ்அகடவுட்ட் 

 2015  2016  2017   2018 2019 2020 

மடா்றித 
ணாஞபக்நி் 
ஞ்ஞிக்கக 

273,224 286,251 296,812 296,029 305,427 308,126 

சிட்திதக்ட 
ணாஞப ்
ஞ்ஞிக்கக 

189,428 200,208 216,815 222,281 225,539 231,452 

சிட்திதக்ட 
சடவீடண் % 69.3 69.9 73.0 75.1 73.84 75.1 

டண் ்து புகண்ிசி் ீக்சக்குட் மடா்றித ணாஞபக்நி் ஞ்ஞிக்கக ண்றுண் 
ணாஞப ்சாடக  (2015 – 2021) 

 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 
மடா்றித 
ணாஞபக்நி் 
ஞ்ஞிக்கக  

343,757 350,462 350,191 332,179 326,264 335,158 333,672 

70 புந்நிககந வி 
அதிகண் ச் 
ணாஞபக்நி் 
சடவீடண் (%)  

75.67 69.40 79.09 78.10 86.83 77.12 76.33 

ணட்தித புந்நி  107.86 106.43 117.98 114.38 125.65 109.31 109.50 

் ்து புனகத்திசின்  தடீக்ெமன் 70 புப்பிைகப விட  அதிை் சதந்ந  
ா்ைபிண் ெவீ்  (2015-2021) 
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பெண்: இங்கக ீ்கச திகஞக்கநட்தி் ணதி்பீ்டு அறிக்கககந் 

(,)  ை.சதா. (உ.) தடீக்ெமன் ா் அகடவுட்ட் 

ை.சதா. (உ.) தடீக்ெமன் ா் அகடவுட்ட் (தாடொகன வி்த்தாிைப்)   2016 - 
2020 

பெண்: இங்கக ீ்கச திகஞக்கநட்தி் ணதி்பீ்டு அறிக்கககந் 

 2016 2017 2018 

2019 
 (புதித 

ாட்தி்
ண்) 

2019 
 (கனத 
ாட்தி்ண்
) 

2020 
 (புதித 
ாட்தி்
ண்) 

2020 
 (கனத 

ாட்தி்ண்) 

மடா்றித 
ணாஞபக்நி் 
ஞ்ஞிக்கக  

211,865 206,630 218,191 173,781 61,769 251,168 24146 

்ககக்கனக அனுணதி 
ச டகககண ச் 
ணாஞப ்ஞ்ஞிக்கக 

134,238 136,421 141,172 108,353 46,552 165,711 15,960 

்ககக்கனக அனுணதி 
ச டகககண ச் 
ணாஞப ்சடவீடண் (%) 

63.36 66.02 64.70 62.35 75.36 65.98 66.10 

2019 2020 

ணாகாஞண் 
மடா்றித 
ணாஞபக்

நி் 
ஞ்ஞிக்

கக  

சிட்திதக்
ட 

ணாஞபக்
நி் 

ஞ்ஞிக்
கக  

சிட்திதக
்ட 
சடவீடண் % 

மடா்றித 
ணாஞபக்

நி் 
ஞ்ஞிக்

கக  

சிட்திதக
்ட 

ணாஞபக்
நி் 

ஞ்ஞிக்
கக  

சிட்திதக்
ட சடவீடண் % 

சட்கு  38,180 29,898 78.31 38695 31,113 80.41 

பமண்  35,669 26,849 75.27 36286 27.283 75.19 

மண்  79,835 60,671 76.00 80849 60,789 75.19 

ஊபா  21,041 14,761 70.15 21086 15,812 74.99 

ணட்தித  40,717 28,886 70.94 41262 30,812 74.67 

சகபப 28,683 21,513 75.00 28836 21.498 74.55 

ப ணட்தித  20,465 14,690 71.78 20796 15,428 74.19 

கினக்கு  24,215 17,012 70.25 23739 17,183 72.38 

பக்கு  16,622 11,259 67.74 16577 11,534 69.58 

சணாட்டண் 305,427 225,539 73.84 308126 231,452 75.12 

ாைா அடித்தகடமன் ை.சதா. (ொ/) தடீக்ெமன் ை.சதா. (உ/) ைந்தந்கு கைக 
சதந்ந ா் ்ிை்கை ந்று் ெவீ் (2019 – 2020) 

சி
ட

்தி
த

க


்
ட

 ச
ட

வீ
ட

ண்
 

பபோண் 

2010 – 2020 f.ngh.j. guPl;irapy; Nju;r;rp ngw;w khztu;fspd; rjtPjk; 
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எ்சாரு தாட் துகநமலு் தன்ைகனை்ைை அனுதி சதந்றுை்சைாப்ப கைக சதந்ந ா் 

ெவீ்   ( முன் டக யாந்றி  2016 - 2020) 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

சதாது 

சதாறிமன் சாழின்நுடத்வின் 

உமின் சதௌதீைவின் 

ிை்  ைகன  

உம் முகநக  சாழின்நுட்தவின் 
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2.1.3   யைாவிட் – 19 சாந்றியா் ிகனகமண் கீ் ாை்ப் ைன்விமன் 

பிண்ணகடாது இருத்தந்ைாை யந்சைாப்பத்தட்ட டடிை்கைைப் 

2021 ் ஆ்டின் தாடொகன கடசதந்ந முகந 

2021ண் ஆஞ்டி் ாசாககந் கீன் கா்்ட்ுந்நபாறு ்மபறு க்ங்கநி் கீன் 

ஆண்பிக்க்். 

 மண் ணாகாஞண் ண்றுண் டிகண்டுட்ட்் பிமடசங்கநி் அகண்துந்ந 

ாசாககந் டவி கத ணாகாஞங்கநிலுந்ந ாசாககந் பி 11ண் திகதி 

ஆண்பிக்க்் .  

 2021 ணாச் ்ணாடண் ாட்ட்விபோ்ட, 2020 க.சா.ட (சா/ட) ீக்சக்கு மடா்றுண் சக 

ணாஞபக்நது க்் சசத்ாடுகந் 2021.01.25ண் திகதி ஆண்பிக்க்் . 

அண் ணாஞபக்நது க்் சசத்ாடுகளுக்கு ப்னுிகண பனங்குபது அபசிதண் 

்டா், இட்கா இபசதிகந் குகபாக காஞ்டி் டண் 6,7,8 ண்றுண் 9ண் 
பகு்பு ணாஞபக்கந குழுக்கநாக குதி குதிதாக பபகனக்க 
படிக்ககசதடுக்க படிபண் வுண் சடிவிக்க்்து (மண் ணாகாஞண் டவி)  

 மண் ணாகாஞட்தி் (டிகண்டுடட்்் பிமடசங்கநி் அகண்துந்ந 

ாசாககந் டவி கத பிமடசங்கநி) அகண்துந்ந ாசாககநி் டண் 5,11 

ண்றுண் 13ண் பகு்புக்கந் ணாட்திண் 2021-03-15ண் திகதி ஆண்பிக்க்் . 

 மண் ணாகாஞட்தி் (டிகண்டுட்ட்ட்ிபோ்ட பிமடசங்கநி் அகண்துந்ந 

ாசாககந் டவி) அகண்துந்ந ாசாககநி் சக பகு்புக்களுண் 2021.03.29ண் 

திகதி ஆண்பிக்க்் .  

தி்ரு் ைான்தின் ஆ்பிை்ைத்தட திட்டமிடத்தடட்ுப்ப முகந 

இட்மாது, சுகாடா ாதுகா்பு பக்க இசணா்ாக, க்க் க்பிடட்் சசத்பகக்காக 
ாசாகககந டதா்டுட்துண் சசத்ாடுககந மண்டி ாசாக ஆண்பிக்குண் திட்தி்கு 

எபோ பாட்தி்கு ப்,் ாசாக க்் சூனக சுகாடா ாதுகா்புபக்க பககபே் 
டதா்டுடட்்ககந மண்சகாந்பட்காக கீன்பபோணாறு சசத்டுணாறு ஆமாசக 

பனங்க்்து .  

 பஞ்டுண் ாசாக சூனலுக்கு ணாஞபக்கந இகசபாக்ககணதச ் சசத்து அபக்நது உநச ்

சுகாடாட்கட மணண்டுடத்ுபட்காக சாபோட்டணா சசத்ாடுககந மண்சகாந்பட்கு 
ப்னுிகண பனங்கி சசத்மபஞ்டுசண்டா், ாசாககந் ஆண்பிக்க்் 

உம ீக்சகந் ண்றுண் மாட்ிகநி் ணாஞபக்கந ஈடுடுடட்ாதிபோக்குணாறு 

அறிவுறுடட்்்து. 

 சபெக இகசபநி மஞக்கூடித பககபே் கீமன குறி்பி்்பாறு பகு்புக்ககந ாடட் 

மபஞ்டுசண பலிபறுடட்்்து.  

 

 

  ாசாக ண்ட்தி் தீண்ாசணடுட்ட் 

அதிி் டககணபே், ாசாக அபிவிபோட்தி ிகமப்றுக் குழு ண்றுண் சுகாடா 

குத்பிலிருை்கு் 

ாை்பிண் 
்ிை்கை 

குத்பு டா்த்தடய்டி வி் 

15 ணாஞபக்ந் பக சக ாக்நிலுண் பகு்புக்ககந ாட்துட் 

16 பட் 30 ணாஞபக்ந் 

பக 

பகு்பிலுந்ந ணாஞபக்கந இஞ்டு குழுக்கநாக பிிட்து 

எபோ பாண் விட்ு எபோ பாண் பகு்புக்ககந ாட்துட்  

30 ணாஞபக்ளுக்கு மண் 
15 ம ்சகாஞ் ணாஞப ்குழுக்ககந சண ஞ்ஞிக்ககபந்ந 

திங்கநி் பபகனட்து பகு்புக்ககந ாட்துட் . 



38  

மணண்ாட்ுக் குழு ஆகித எ்றிகஞ்து கீன்பபோண் உட்திமதாகட்டக்கநபண் 
சடாப்ுடுட்தி ிறுப்டுண் பிடா குழுவி்கு ாசாகககந ஆண்பிட்து ாட்திச ்

சச்பட்குித சக தீண்ாங்ககநபண் டுக்குண் அதிகாண் பனங்க்்து. மடனுண் 
பிசச்கக்குித ச்ட்்ங்கந் ்டி் மணதிக ஆமாசககந பதக் க்வி் 

ஞி்ாநக்நிபபோ்து ச்றுக்சகாந்ந படிபண்  அறிவுறுடட்்்து . 

பிமடச சுகாடா கபட்தித அதிகாி 

சாதுச ்சுகாடா ிமசாடக ்

கிாண மசகப உட்திமதாகட்ட ்

சாலிஸ் 

பிமடச மாக்குபட்து அதிகா சக பிதிிதிகந்  

  க்வி சா ்ண்றுண் க்விசாா ஊழிதக்கந ாசாகக்கு பபகனடட்் 

 ாசாக க்ண் க்ணாக ஆண்பிக்க்்டா் சுகாடா மசகபகந் ஞி்ாந ்

ாதகடத்ி் ி்துகக்ககணத க்விசா ் ண்றுண் க்விசாா ஊழிதக்கந க்் 

க்பிட்ட் சசத்ாடுககந ்டவிட டககளுப்றி மண்சகாந்பட்கு அபசிதணா 

அநவி் பபகனக்குணாறு ஆமாசக பனங்க்்து.  

 இட்மாது, பசதி ண்றுண் இதலுகண இபோ்பி் மசகபக்கு பபகனக்க்ாட க்வி 

சா ்ஊழிதக்கந ிகன்ிக பெணாக க்பிடட்் சசத்ாடுகந் ஈடுடுட்துபட்குண், 
அப் ஊழிதக்ந் சபெகணநிக்காட திங்ககந அபக்நது டி்் 

விடுபககநிலிபோ்து கழிக்காதிபோக்குணாறுண் ஆமாசக பனங்க்்து .  

 மாக்குபட்து பசதிகந்  

ாசாக ணாஞபக்ளுக்கா மாக்குபட்து பசதிககந பககண்டுட்ட் 

சடா்ாக க்வி அகணசச்ிா் சபநிபே்் இ ED/01/02/05/01/89 ண்றுண் 

2021.01.06ண் திகதிபகத கடிடட்தி் குறி்பி்ட்ுந்நபாறு ணாஞபக்ளுக்கு 
மாக்குபட்து பசதிககந ்ாடுசசத்துசகாந்ந படிபண் ்து்,, இட்து் 

சடாப்ுகத பக்கிதணா சடாகமசி இக்கங்களுண் பனங்க்். 

 க்வி அகணசச்ிா் 2020.05.1ண் திகதி சபநிபே்் இ. 15/2020 உகத மகாவி ் 19 

வுபகட டடு்ட்காக ாசாககந் ண்றுண் க்வி ிறுபங்ககந டதா்டுடட்் 
சு்றிிபோடத்ி் குறி்பி்ட்ுந்ந விதிபககந் ண்றுண் பழிகா்்ககநபண், க்வி 

அகணசச்ிா் இ ED/01/21/07/03/2020 (III) ண்றுண் 2021.01.04 திகதிபகதடாக சபநிபே்் 

மகாவி ் 19 ிககணபே் கீன் சுகாடா ாதுகா்பு பக்க பகபே் ாசாகககந 

ஆண்பிடட்் சடா்ா ஆமாசககந் ண்றுண் சுகாடா அகணசச்ிா் பனங்க்ட்ுந்ந 

ஆமாசகககநபண் பி்்றி சசத்டுணாறு குறி்பி்்து. 

 2021.04.09ண் திகதி சக ாசாககநிலுண் படாண் டபக விடுபக 

பனங்க்்து், 2021.04.19ண் திகதி சக சிங்கந ண்றுண் டபன் ாசாககநதுண் 
இஞ்ாண் டபக ஆண்பிக்க்்து. 

 மகாவி ்19 சடா்றுமாத் ிக பஞ்டுண் அதிகிட்டகணபே் காஞணாக 2021.04.27ண் 

திகதிபேலிபோ்து சக ாசாககளுக்குண் விடுபக பனங்க்்து . 

 அச ண்றுண் அச அனுணதி ச் ாசாகககந மகாவி ்19 சடா்றுமாத் ிககணபே் 

கீன் 2021ண் ஆஞ்டி் பஞ்டுண் ஆண்பி்ட்கு தி்ப்ட்ுந்நது. இட்மாது, இட்கு 

ப்ாக பனங்க்் ஆமாசககந் இ்க்டுட்ட்ட்ு கீன் குறி்பி்ட்ுந்நபாறு 

சசத்டுணாறு சடிவிக்க்்து .   

 ணாஞப ் ஞ்ஞிக்கககத அடி்கதாகக் சகாஞ்டு, சடாழி்த்க் குழுவி் 

தீண்ாடத்ி்ககணத கீன்பபோணாறு க்ண் க்ணாக ாசாக ஆண்பிக்க்மபஞ்டுண். 
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 அட்ககணத, பிடாணாக கீமன பனங்க்ட்ுந்ந பெ்று துககந் சடா்ாக கபண் 

சசல்ுட்தி ாசாகககந பந ஆண்பிக்க படிக்ககசதடுக்க்டுண்.  அடாபது,  

1. தாடொகனைகப ஆ்பித்தந்கு முண்ணாண முண்யணந்தாடுைப்  

இட்மாது ணாப் அபிவிபோடத்ிக் குழுக்கந் ண்றுண் பிமடச அபிவிபோடத்ிக் குழுக்கநி் 
எபோங்கிகஞ்பு் அப் அ் ாசாகககந ஆண்பி்ட்குித தி்ங்ககநட ்

டதாிக்குண் மாது டணது ணாகாஞட்தி்குித சசத்ாடுககந எபோங்கிகஞ்புச ் சசத்பண் 
சாறு்பு ணாகாஞக் க்வி் ஞி்ாநகமத சாபோண்.  

2.  ைந்நன் சூகன சுைாா தாதுைாத்புமிை்ை கைமன் ா்தடு்ன் 

ணாஞப ்ஞ்ஞிக்ககக்ககணத பகு்க பகாகணட்துபண் சடா்ா தி்ண்  

 

  இட்மாது ணாஞப ் குழுக்கந் எ்மாசா்று கக்காட பககபே் (உபேித் குபன் 

சசத்பகக்ககணத) சசத்டுபதி் கபண் சசலுட்ட்மபஞ்டுசண 

சடிவிக்க்்து . 

3 ைந்நன் சூலுை்கு இகொை்ைகடை் கூடி கைமன் ாை்பது ணங்ைகப் 

ா்தடு்ன்  

 ”ணகின்சச்ிதா திக்ாசணா்கக் கட்ிசதழு்புபட்காக, பஞ்டுண் ா் ாசாகக்கு” 

னுண் ணாஞபக்நது உந சுகாடா மணண்ாட்ுக்குித ிகன்சச்ிட்தி்சணா்க 

கபக்டுடட்்.  

மகாவி ் 19 சடா்றுமாத் ிககண காஞணாக ீஞ் காணாக சாடாஞ க்வி க்க 

சசத்பகபேலிபோ்து விகி வீடுகநிலிபோ்மட க்் சசத்ாடுகநி் ஈடு், 
ணாஞபக்நது ண அழுடட்ட்கட அக்றி உநச ் சுகாடாட்கட மணண்டுட்துண் 

ிகன்சச்ிட்தி்ணா “ணகின்சச்ிதா திக்ாசணா்கக் கட்ிசதழு்புபட்காக—பஞ்டுண் 
ா் ாசாகக்கு” இக ாசாக க்் க்பிடட்் சசத்ாடுககந ஆண்பிக்க 
ப் ் பபோண் பாட்தி் கபக்டுடட மபஞ்டுசண ஆமாசககந் 

பனங்க்ட்ுந்ந.  

இ் ிகன்சச்ிடத்ி்ட்கட கபக்டுட்துட் சடா்ாக அபசித்டுண் ஆமாசககந் 

ண்றுண் பழிகா்்கந் அங்கித ககமதசா்று பி் ்பனங்கிகபக்க்டுண் 

க்ண் 01 200 ணாஞபக்கந விக் குகபா ாசாககநி் ஆண்் பிிவுகந் 

க்ண் 02 

200 ணாஞபக்கந வி அதிகணா ாசாககநி் ஆண்் பிிவுகந் 

ண்றுண் 100 ணாஞபக்கந வி குகபாகக் க்குண் ாசாககநி் சக 
பகு்புக்களுண் 

க்ண் 03 
சக ாசாககநதுண் டண் 10, ,11, 12, 13 பகு்புக்களுண் சணாட்ட ணாஞப ்
சடாகக 200  விக் குகபா ாசாககநி் சக டங்களுக்குண் 

க்ண் 04 சக பகு்பிபோக்காகவுண் ாசாகககந ஆண்பிடட்். 

குத்பிலுப்ப 

ாை்பிண் 
்ிை்கை  

குத்பு டா்த்தடய்டி முகந  

20 ணாஞபக்ந் பக சக ாக்நிலுண் பகு்புக்ககந ாட்துட் . 

21 பட் 40 ணாஞபக்ந் 

பக  

பகு்பிலுந்ந ணாஞபக்கந இஞ்டு குழுக்கநாக் பிிட்து 

எபோபாண் விட்ு எபோபாண் பகு்புக்ககந ாட்துட் . 

40 ணாஞபக்ளுக்கு 

மண் 

ணாஞபக்கந பெ்று சண குதிகநாக பிிட்து பகு்புக்ககந 

ாட்துட் . 

சபெக இகசபநிகத் மஞ படிபசணி் இஞ்டு 

குழுக்கநாக் பிிட்து பகு்புக்ககந ாட்துட் . 
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அாண் செலு்த்தடய்டி வியெட விடங்ைப் 

 மண்கூறித சசத்ாடுககந மண்சகாந்ளுண் மாது க்வி அகணசச்ினூாக 2020-05-11ண் 

திகதிபகதடாக சபநிபே்் இ. 15/2020 உகத மகாவி ் 19 பகட் டடு்ட்காக 
ாசாக ண்றுண் க்வி ிறுபங்ககந டதா்டுடட்் னுண் சு்றுிபோட்தி் 

குறி்பி்ட்ுந்ந ஆமாசகந் , இ  ED/01/21/07/03/2020 (III) ண்றுண் 2021.01.04 

திகதிபகதடாக சபநிபே்் மகாவி ் 19 ிககணபே் கீன் சுகாடா ாதுகா்ா 

பகபே் ாசாகககந ஆண்பி்ட்கா ஆமாசககந் ண்றுண் க்வி 
அகணசச்ினூாக பனங்க்ட்ுந்ந ஆமாசககந் சடா்ாக கபண் சசலுட்துணாறு 
சடிவிக்க்்து  

 அமடமா்று, ாசாகககந பந ஆண்பிக்குண்மாது சுகாடா மசகபகந் ஞி்ாந ்

ாதகடத்ி் இ FHB/SH/Let/COVID-19/2020 ண்றுண் 2020.04.29 ண்றுண் 2020.11.19 திகதிபகத 

பழிகா்்களுக்ககணபாக சசத்மபஞ்டுசணவுண், உித பழிகா்்கந் க்வி 

அகணசச்ி் உட்திமதாகபூப் இகஞதடட்நடத்ி் (www.moe.gov.lk) திமப்ண் 

சசத்த்ட்ுந்ந வுண் சடிவிக்க்்து . 

 மகாவி ் சடா்றுமாத் பிமடசட்தி் வுண் ிககண சடா்ாக அ்ாண் பநாத்வு 

சசத்து, மடசித ண்ட்திா ி்துககளுக்ககணபாக ாசாகககந ாட்திச ்சச்பது 
சடா்ாக தீண்ாண் டு்ட்கு, ணாகாஞ சுகாடா மசகபகந் ஞி்ாந,் ணாகாஞ 

க்வி் ஞி்ாந,் ணாப் சசதாந,் பிமடச சுகாடா மசகபகந் ஞி்ாந ் உ் 
கத உட்திமதாகடட்க்ந் உந்நங்கிதடாக அகணக்க்் குழுசபா்றினூாக 
அபசிதணா ி்துககந் பனங்க்மபஞ்டுசணவுண், மடனுசணாபோ காஞடத்ிா் 

ாசாகககந ாட்திச ்சச்பது கடிணாகுண் ச்ட்்ங்கநி் ாசாகககந பெடுபது 
சடா்ாக சுகாடா மசகபகந் ஞி்ாந ் ாதகண் ண்றுண் க்விச ் சசதாநி் ப் 

அனுணதிகத் ச்றுக்சகாந்நமபஞ்டுண் வுண் சடிவிக்க்்து. 

 

200 ாை்கப விடை் குகநாண ஆ்தத் தாடொகனைப் எை்யடாத் ா் 21் திைதி 

ஆ்பிை்ைத்தட திட்டமிடத்தட்டிரு்து.  

2021 ஆைஸ்ட் 31் திைதிை்குத் பிண்ண் தாடொகனைப் ஆ்பிை்ைத்தட்ட வி். 

க்ண் க்ணாக ஆண்பிக்க உட்மடசிக்க்ட்ிபோ்ட ாசாககந் கீன்பபோணாறு 

ஆண்பிக்க்்..  

 2021.10.21 அ்று 200  விக் குகபா ணாஞபக்கநக் சகாஞ் ாசாககநி் 

ஆண் பகு்புக்கந் ஆண்பிக்க்் . 

 2021.10.25 அ்று சக ாசாககநதுண் ஆண் பகு்புக்கந் ஆண்பிக்க்். 

 2021.11.08 அ்று சக ாசாககநிலுண் டண் 10,11,12, ண்றுண் 13 பகு்புக்கந் 

ஆண்பிக்க்். 

 2021.11.22 அ்று சக ாசாககநதுண் ஆண்பிக்க்ாட பகு்புக்கந் 

ஆண்பிக்க்்து் 2021.12.23ண் திகதி ாட்ிலுந்ந சக ாசாககளுக்குண் 

விடுபக பனங்க்்து . 

ைன்விொ் ந்று் ைன்விொா ஊழிை்கப யெகை்கு க்ன். 

 க்் சசத்ாடுககந மண்சகாந்பட்கு அபசிதணா சக க்விசா ்

ஊழிதக்கநபண் மசகபக்கு அகனக்க மபஞ்டுசண சடிவிக்க்்து.  

 பகு்க பகாகணட்துப பகபே் கீன் சுன்சி பகபே் ணாஞபக்கந 

ாசாகக்கு பபகனட்டாலுண் ிகன்ிக பெணாக க்் பசதிககந 
உமதாகிட்து, ாசாகக்கு பபகனக்க்ாட மண்டி பகு்புக்கநி் க்குண் 

ணாஞப ் குழுக்களுக்குண் ாட்தி்ண் ிகவுசசத்த்மபஞ்டுண் வுண், 
இட்காக, மடகபதா பசதிககந ்ாடுசசத்துசகாந்ளுண் மாது சு்றுிபோ இ. 

09/2021 ண்றுண் 09/2021 (i) ஆமாசககளுக்ககணபாக பனங்க்ட்ுந்ந ிதி 

எதுக்கீக் உமதாகிக்குணாறுண் சடிவிக்க்்து. .   

 அகட்து க்வி சா ்ஊழிதக்கநபண் மசகபக்கு பபகனடட்் மபஞ்டுண்  

 

 

 அச மசகபககந பனகணதா பகபே் ாடத்ிச ் சச்் சடா்ாக அச 

மசகபகந், ணாகாஞ சககந் ண்றுண் உந்ளூாச்ி அகணசச்ி் சசதாநி் இ. 

02/2021(V) ண்றுண் 2021.10.01 திகதிபகத சு்றுிபோட்திலுந்ந ஆமாசககந் 

http://www.moe.gov.lk
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சடா்ாக டங்கந் கபண் சசலுட்ட்மபஞ்டுசணவுண் சடிவிக்க்்து. 

  பாக்கணகதச ் சசத்து அபக்நது உநச ் சுகாடாடகட மணண்டுடத்ுபட்கு் 

சாபோடடணா சசத்ாடுககந சசத்பட்கு ப்னுிகண பனங்க்் மபஞ்டுண். 
இப் விதண் சடா்ாக “டண் 6-13 பகபோ பகு்பிபோக்கு உநச ் சபெகவித் 

சசத்ாடுகந் ககமதடு” சசத்ாடுகந் ககமதக் உமதாகிடத்ு உித 
சசத்ாடுககந தி்பட்ு கபக்டுடட் படிபண். இப் விதண் சடா்ா 
மணதிக ஆமாசகககந பதக் க்வி் ஞி்ாநிபபோ்து 

ச்றுக்சகாந்ளுணாறுண் ஆமாசககந் பனங்க்்.  

 மகாவி ் சடா்றுமாத் ிககண ண்றுண் கத ிதாதணா விதங்ககந 

அடி்கதாகக் சகாஞ்டு ாசாகககந பந ஆண்பிடட் பட் சி ாக்நி் 
ணாஞபக்ந் சீபோகககந அஞிபது க்ாதண் ்து், ாசாகக்கு 
சாறுட்டணா ஆகககந அஞி்து ாசாகக்கு சபெகணநிக்குணாறு 

அறிவிக்க்்து.  

 சகாவி ் சடா்றுமாத் ிககணபே் கீன் சுகாடா ாதுகா்ா பகபே் 

ாசாகககந ஆண்்பி்ட்குித ஆமாசகக் ககமதடு 2021  க்வி 

அகணசச்ி் உட்திமதாகபூப் இகஞதடட்நடதிலிபோ்து (www.moe.gov.lk) திவிக்கண் 

சசத்துசகாந்ந படிபண். 
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ீக்ச கணத ககடத்ி்தினுந் சிறுபக்நது சண் தி்கநி் விபோடத்ிக்குித இபசதிகந் 

குகபாக இபோட்ட் ண்றுண் ணதி்பீட்ுச ் சசத்பகபே் காஞ்் வீங்களுக்குட ்
தீப்ாக  புதித க்வி ணறுசீகண்புக்ககந 2023 பட் கபக்டுடட் 
உட்மடசிக்க்ட்ுந்நது. இடனூாக புதித உகி்கு் சாபோட்டணா க்வி பனங்க 

தி்ாக்்க்டுகி்து.  

ஆசிித ் சடாழிலி் காஞ்் சண்ந பஞ்ாடுககநட் தீக்்க 

படிக்ககசதடுக்க்்து் இடனூாக ஆசிிதக்நது சடாழி் திபோ்திகத 

மணண்டுட்்துபடனூாக கபச்ச்ிகணா சடாழிாகுப்குண் உத ் டகககணகந் ண்றுண் 
திகணககநபகதபக்ந் ஆசிித ் சடாழிக மாக்கி கப்டுபட்குண் இச ் சண்ந 
பஞ்ாடுகந் தீக்்்கண சாடகணா டாக்கட்கட ்டுட்்துண்  ண்்டுகி்்து.  

ாங்களுக்கா ஆசிித ் ்ாக்குக ண்றுண் கஷ்் பிமடசங்கநிலுந்ந ாசாககந் 

ண்றுண் டபன் சணாழிபெ ாசாககநி் காஞ்டுண் ஆசிித ்்ாக்குகக்கு தீவ்ு காணுண் 
சசத்ாடுககந துிடணாக மண்சகாந்நமபஞ்டிபந்நது. அபிவிபோட்தி 
உட்திமதாகடட்க்நிலிபோ்து ஆசிித ் சடாழிலுக்கு டகககண சகாஞ்பக்கந ிதணண் 

சசத்பட்குித படிக்கககந் மண்சகாந்ந்ட்ு பபோபது் இடனூாக இ்பிசச்க 
குகபண்  தி்ாக்்க்டுகி்து.  

ாசாக பககணபேனுந் காஞ்டுண் சணிகத் ட்கண காஞணாக ணாஞபக்ளுக்கு 
க்விக்கா சண பாத்்புக்கந் கிகக்காகணபண் சிறுபக்கந ாசாககநி் அனுணதிக்குண் 

சசத்ாட்ி் ்ட்ுந்ந அதீட மாட்ிட் ட்கண ண்றுண் அட்து் மச்்டடாக உபோபாகிபந்ந 
சபெக பஞ்ாடுகளுக்கு துிடணாக தீவ்ு காஞ்மபஞ்டிபந்நது. 1000 மடசித ாசாகககந 
அபிவிபோட்தி சசத்பண் சசத்றி்ட்தினூாக இண் பஞ்ாடுககந குகடத்ுக்சகாந்ந படிபண் 

 தி்ாக்்க்டுகி்து. அப்பாம வீ உகு் எ்றிகஞபட்காக ணாஞபக்ளுக்குட் 
மடகபதா சடாழி்த் பசதிககந பனங்குபட்குண் உட்மடசிக்க்ட்ுந்நது.  

ீஞ் காண் ாசாகககந பெடிகபட்திபோக்க மபஞ்டி ்்கண, ாசாககந் 

ஆண்பிக்க்் பி்போண் அடிக்கடி எப்சபாபோ பிமடசங்கநிலுபந்ந ாசாகககந 
பெமபஞ்டி ்்கண, ாசாக பெ்ட்ிபோ்ட கா்குதிக்குித ாட் தி்ட்கட 
ிகவு சசத்பட்காக சடாச்ச்ிதாக ாசாக டபகககந ீடிக்கமபஞ்டி ்்கண, 

ணாஞப ்ணதி்பீடுகந், மடசித ீக்சககந உித கா ்கபேனுந் ாடட் படிதாதிபோ்டகண 
மா் காஞணாக ணாஞபக்நது க்வி சபா்களுக்கு உ்ட்ுந்நது. 

சடாகக் க்வி ண்றுண் ிகன்ிகக் க்விச ் சசத்பகபேனுந் பிமபசி்ட்கா 
ச்ட்்ட்திக சக ணாஞபக்ளுக்குண் ்டுடத்ிக் சகாடு்துண், இடனூாக ஞ்புட 

டண்பக்க க்விக்கா ச்ட்்ட்கட பனங்குபதுண் மணலுண் எபோ சபாாகுண். ாண் சா ்
க்பிட்ட் சசத்பகபேக இடனூாக மண்சகாந்ந படிபணாக இபோ்பினுண் க்விபேனூாக 
்டுடட் தி்ாக்்க்டுண் ் ண்ாங்குககந ணாஞபிகமத ்டுடதுட், 

ணாஞபக்நிகமத இபோக்குண் சண் தி்ககந சபநிக் சகாஞ்டுப்து அப்க சணபோகூட்ி 
அப்றுக்கு சறுணதிகத பனங்குட், சிறுபக்நது சண் தி்ககந மணலுண் விபோட்தி சசத்ட்  

மா் சசத்ாடுககந மண்சகாந்பது சபா் பகு்ட சசத்ாாகுண். 

அமட மா்று ணாஞபக்ந் வீடுகநினுந் டிகண்டுட், அதிகநவி் சடாழி்த் 

கபோவிகளுக்கு அடிகணதாட் மா்ப்றி் காஞட்திா் ்க்கூடித  
இகட்டாக்கங்ககந குகட்து சிறுபக்ளுக்கு அபசிதணா ஆமாசக உடவிககந 

பனங்குபது சடா்ாகவுண் கபண் சசலுட்ட்மபஞ்டிபந்நது. 

விமசணாக ஆண் பகு்பு ணாஞபக்ளுக்கு ாசாகபோ் பனங்க்டுண் அடி்க 

பாசி்பு ண்றுண் ழுட்து தி் ண்றுண் கஞிடட் தி்கந் விடு்கண காஞணாக அபக்நது 
திக்ா க்் சசத்பகக்கு இது ாிதசடாபோ டாக்கட்கட ்டுடட்க்கூடுண் ்டா் 

இப் விதண் சடா்ாக கபண் சசலுட்ட்மபஞ்டிபந்நது.  

2.2 ந்யதாதுப்ப ொன்ைப்  
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2.3 திை்ான குறிை்யைாப்ைப் 

2.3.1 புதி ைன்வி றுசீகத்பு 

“சுபீச்ட்தி் மாக்கு” அச சகாந்கக அறிக்ககபே்  “விகநதி் பக்க பிக ண்றுண் ணகின்சச்ிதாக 
பாழுண் குடுண்ண்” ்ட் கீன் சாதுக் க்வி பககணக்குித சகாந்கககநி் கீழுந்ந 

சசத்ாடுககந கபக்டுட்துபட்கு ்கமப தி்ப்ட்ுந்நது. அட்ககணத இட்காக 
்கமப சாதுக் க்விக்குித கீன் குறி்பி்ட்ுந்ந ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந திப்போண் பபோட்தினுந் 

கபக்டுட்துபட்கு தி்ப்ட்ுந்நது . 

1. இனெை் ைன்விமண் உிகைகப யலு் தாதுைா்ன். 

இபசக் க்விக் சகாந்கககத கபக்டுட்துபட்காக பபோா்ட ிதி எதுக்கீ்டி் கீன் 
பிடா ப்னுிகண பனங்க்டுபட்கு உட்மடசிக்க்ட்ுந்நது. (உ+ண்: இபச க்விக்கா 

ச்ட்்ங்ககந ்டுட்ட், இபச ா்புட்டகங்கந், சீபோககந், ணதித உஞவு ண்றுண் கா்புறுதி 
மா்)  

2. 1000+ யசி தாடொகனைபாை அதிைிை்கு் ிை்ெச்ி்்திட்ட்க கடமுகநத்தடு்்ன். 

சக சௌதீக ண்றுண் ணிடபந பசதிகளுனுண் கூடித 03 ாசாககந் வீடண் எப்சபாபோ பிமடச 
சசதக் பிிவுகநிலுண் ்டுட்ட்க்கூடித பககபே் ட்மாதுந்ந ணாகாஞ ண்றுண் மடசித 

ாசாகககந டபதட்்தி, மடசித ாசாககநி் ஞ்ஞிக்கககத 1000+ பகபே் 
அதிகிக்குண் சசத்ாடுகந் ்கமப ஆண்பிக்க்ட்ுந்ந. இட்காக ாசாககந் 

சடிவுசசத்த்ட்ுந்நது், 9 ணாகாஞங்ககநபண் பிதிிதிட்துப்டுட்டக்கூடித பககபே் 9 
ாசாககந் மடசித ாசாககநாக பிக்டுட்ட்ட்ுந்ந. திப்போண் 2 பபோங்களுந் 

க்ண் க்ணாக சடிவு சசத்த்் ாசாககந் மடசித ாசாககநாக் 

பிக்டுட்ட்ட்ு அபிவிபோட்திசசத்த் தி்ாக்்க்டுகி்து.  

3. மண்டி 1000 மடசித ாசாககளுக்கு ப்னுிகணதநிட்து, அ் பிமடச சசதக் பிிவி் 

அகண்துந்ந கத ாசாக ணாஞபக்ளுண் அப் பசதிககந அனுவிக்கக்கூடித பககபே் 

ாசாக பகதகண்பு / ாசாகக் சகாட்டஞி எ்க  (Cluster School system) 

்டுட்துட். 

இச ் சசத்ாடு க்விச ் சீத்ிபோட்ட்கந், தி்ட ்ககக்கனகங்கந் ண்றுண் சடாகக்க்வி 

மணண்ாட்ு இாாங்க அகணசச்ினூாக மண்சகாந்ந்டுகி்து. 

4. 20 பண்சணாழி இஞ்ாண் ிக மடசித ாசாகககந 20 ணாப்ங்ககந் 

பிதிிதிட்துப்டுட்டக்கூடித பககபே் ிறுவுபட்காக ாசாகககநட் சடிவுசசத்து அப்க 
1000+ மடசித ாசாகககந அபிவிபோட்திசசத்பண் ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் கீன் அபிவிபோட்தி சசத்த 

படிக்ககசதடுக்க்ட்ுந்நது. 

5. ககட்தி் அபிவிபோட்தி, ஆசிித ்பே்சி ண்றுண் ாசாக உக்்கண்பு பசதிகந் ண்றுண் உத ்

க்விச ்சசத்பகக்குித பசதிககந ்டுட்திக்சகாடுட்ட்  

 ீக்ச கணதச ் சசத்பகக்கு் திாக ணாஞப ் கணத க்வி பககணசதா்க 

உபோபாக்குட். 

 பிந்கநகநது தி்ககந மணண்டுட்துபட்காகவுண் 21ண் த்ாஞ்டி்குண், அறிவுசா ்

சாபோநாடாட்தி்குண் சாபோட்டணா பககபேலுண், ிகமா ககட்தி் 

ச்கசணா்று டதாிக்க்ட்ுந்நடா ்து சடா்ாக பநாத்வு சசத்ட் ண்றுண் 
ககட்தி் ச்கசணா்கட் டதாிட்ட்  

 அடடி்கபே் ககடத்ி் வீணத்டுட்ட் ண்றுண் அபிவிபோட்தி  

 சிாக்நிகமத 21ண் த்ாஞ்டி்குித தி்கந் விபோட்திதகதக்கூடித பககபே் 

ணாஞப ்கணத்டுட்ட்்டாக ககட்தி்ட்கட திபோட்திதகணட்ட்  

 ககட்தி் வீணத்டுட்ட் ண்றுண் ்பகககண்டுட்ட்  

 உித ஆசிிதக்கந ககட்தி் வீணத்டுட்டலுக்குித திபோட்டங்கந் சடா்ாக 

அறிவுறுட்ட்  

 

ட்மாது மடசித க்வி ிறுபகட்திா், புதித ககடத்ி் ணறுசீகண்பிக 2023ண் ஆஞ்டிலிபோ்து 

அறிபக்டுட்ட படிக்ககசதடுக்க்ட்ுந்நது், இக் ககட்தி்டக்ட க்வி பககணபேனுந் 
சப்றிகணாக கபக்டுட்துபட்கு அபசிதணா பசதிககந ்டுட்திக்சகாடுக்கவுண் 
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படிக்ககசதடுக்க்ட்ுந்நது.  

6. ஆண்க் க்வி  

 பிந்கநகநி் விபோட்தி ண்றுண் அபிவிபோட்திக்கா சகாந்கககந்/ மகா்ாடுகளுக்ககணபாக: 

ஆண்க் க்விக் ககட்தி்ட்கட வீணத்டுட்ட்  

 கஞி்பீடு ண்றுண் ணதி்பீட்ுச ்சசத்பககத வீணத்டுட்ட்.  

7. ஆசிித ்க்வி ண்றுண் சடாழி் பாஞ்கண அபிவிபோட்தி  

 ஆசிித ் க்விக்குித ககட்தி்ங்ககந வீணத்டுட்ட் ண்றுண் சடாச்ச்ிதா 

பாஞ்கணட்துப விபோட்திக்கா ச்ட்்ங்ககந ஆசிிதக்ளுக்கு ்டுட்திக்சகாடுட்ட்  

 ப் மசகப ஆசிித ் பே்சிபே்மாது க்விணாி் ்ட்கட் ச்றுக்சகாந்நக்கூடித 

பககபே் க்விபேத் க்லூிககந ்ககக்கனக ிறுபங்கநாக டபதட்்ட்ட 
படிக்ககசதடுட்ட்  

 ாசாககத அடி்கதாகக் சகாஞ் ஆசிித ் பாஞ்கணட்துப விபோட்திகத 

பலு்டுட்ட் . 

8. டகப் ண்றுண் சடா்ா் சடாழி்த்ண் ண்றுண் ஊகவித் சடாழி்த்ண், ஆகிதப்க 

க்விட் துகபே் அறிபக்டுட்ட படிக்ககசதடுட்ட்  

 சக ணாஞபக்ளுக்குண் டகப் சடாழி்த் அறிகப் ச்றுக்சகாந்நக்கூடித பககபே் 

சகாந்ககககந டதாிட்ட் ண்றுண் மடகபதா பசதிககந பனங்குபட்கு 

படிக்ககசதடுட்ட் . 

9. சுகாடாண், மாஷாக்கு, உ்க்வி ண்றுண் விகநதாட்ு அபிவிபோட்திக்குித படிக்ககககந 

டுட்ட்.  

10. அனகித் தி்ககந ணாஞபக்நிகமத விபோட்திசசத்பட்கு படிக்ககசதடுட்ட் . 

11. ஆங்கிக் க்வி பநச்ச்ிகா படிக்ககககந டுட்ட்.. 

 விமசணாக ஆங்கிண் க்பிக்க்டுண் சசத்பககத வீணத்டுட்துபட்கு 

படிக்கககந் மண்சகாந்ந்டுண் . 

2.3.2 கண ிை்ெச்ி்திட்டங்ைப்  

சுபீச்ட்தி் மாக்கு அச சகாந்கக அறிக்ககபே் உட்மடசிக்க்ட்ுந்ந புதித க்வி 
ணறுசீகண்புக்களுக்கு மணதிகணாக, சாதுக்க்விக்கா டுடட்பகக் கா தி்ட்தினுந் 

உந்நக்க்ட்ிபோக்குண் கீன் குறி்பி்ட்ுந்ந பிடா ிகன்சச்ிடத்ி்ங்ககநபண், திப்போண் 5 
பபோங்களுந் சாதுக் க்வி மணண்ாக் மாக்காகக் சகாஞ்டு கபக்டுடட் 

உட்மடசிக்க்ட்ுந்நது . 

1. க்விபே் சண ிதாதட்ட்கணகத பலு்டுட்துபடனூாக சக சிறுபக்ளுக்குண் சண 

ிதாதடட்்கணசகாஞ் க்விக்கா ச்ட்்ங்ககந பனங்குட். 

 13 பபோ உட்டபாடணநிக்க்் க்வி  

க.சா.ட (சா.ட) ீக்ச் சறுமகக் கபோடத்ி் சகாந்நாது, சக ணாஞபக்ளுக்குண் 

உத ் டட்தி் க்கக் கூடித பககபே், ்டசபாபோ சடாழி் தி்களுப்ாது 
ாசாக பககணபேலிபோ்து இகவிகக் கூடித ணாஞபக்ந் சடாழி் தி்ககந 

ச்றுக்சகாந்நக் கூடித பககபே் 26 சடாழி் ாங்ககநக் சகாஞ் 
ாட்துகசதா்க உத ் டடத்ி் அறிபக்டுடட்்்து. இப் மபகட்தி்ண் 
இங்ககபே் திக்ா சகாந்கககந் ண்றுண் இ் ாங்கநி் சச்லுடிதாகுண் 

ட்கண ஆகிதப்கக் கபோட்திந்சகாஞ்டு கு்ாத்வு சசத்து 
வீணத்டுடட்லினூாக அடுடட்க் படிக்ககககந மண்சகாந்ந 

உட்மடசிக்க்ட்ுந்நது. 



45  

 இபசக் க்வி பககத மணலுண் பலு்டுட்துபட்கு படிக்ககசதடுட்ட் . 

 ஆண் ண்றுண் இகிக் பிிவு ணாஞபக்ளுக்கு சணட்துபணா க்் பிமபசட்கட 

ச்றுக்சகாடு்ட்குித ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந கபக்டுடட்். 

 ாதுகா்ாதுண் கபச்ச்ிகணாதுணா க்் சூனசா்க ாசாகபேனுந் 

்டுட்துபட்கு படிக்ககசதடுட்ட் . 

 சடாழி் பழிகா்் ண்றுண் ஆமாசக ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந பலு்டுடட்்.  

2. க்விபே் ஞ்புட்டட்கட மணண்டுடட்்  

 ககட்தி் வீணத்டுடட்் ண்றுண் ்பகககண்டுடட்் . 

 விஜ்ஜாண், சடாழி்த்ண், கஞிடண் ண்றுண் ஆங்கிண் ஆகித ாங்கநி் 

அபிவிபோட்திக்கா ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந கபக்டுடட்்  

 டிவ்் ணத்டுட்ட்் க்் க்பிட்ட் சசத்பககதபே் ாபககத 

அபிவிபோட்தி சசத்படனூாக க்் க்பிட்ட் சசத்பகபே் அபிவிபோடத்ி. 

 ணாஞபக்நி் ிணா்ட் தி் (Transversal Skills), சபெக உஞச்ச்ிட் தி் (Socio-emotional 

skills), விழுபதங்கந் (Values), ண்றுண் சறிபககந் (ethics) மா்ப்க விபோட்தி 

சசத்பட்கு ப்னுிகணதநிடட்். 

 ஆசிித ் க்விண் ஆசிித ் அபிவிபோட்தி ண்றுண் ஆசிித ் பகாகணட்துபண் 

ஆகிதப்க பகவுண் விகநதி் பக்க பகபே் மண்சகாந்பட்குித 

படிக்கககந டுட்ட். 

 ணாஞப ்கஞி்பீடு ண்றுண் ணதீ்பீட்ுச ்சசத்பககத மணலுண் மணண்டுடட்். 

 பகவுண் கபச்ச்ிகணா ண்றுண் ணாஞபக்ந் விபோண்க்கூடித க்் க்பிட்ட் 

சூனசா்க ்டுட்துபடனூாக ணாஞபக்நது க்் மறுககந மணலுண் விபோட்தி 

சசத்ட் . 

3. க்விபே் உிகண ண்றுண் மசகப பனங்ககந பலு்டுட்ட்  

 ாசாக மண்ாக்பச ் சசத்பககத பலு்டுட்துபடனூாக ஆண் ண்றுண் 

இஞ்ாண் ிகக் க்விபே் ஞ்புட்டட்கட மணண்டுட்ட். 

 ாசாககத அடி்கதாகக் சகாஞ் பகாகணட்துபட்கட பலு்டுட்துபடனூாக 

பலிகணபக்க ாசாக க்பிட்ட் சசத்பகசதா்றி் ங்கநி்க பனங்குட். 

 பத, மகா், ணாகாஞ ண்றுண் மடசித ண்ட்தி் க்வி ிப்ாகண் ண்றுண் 

பகாகணட்துபட்கட பலு்டுட்ட். 

 சடாழி் பாஞ்கணட்துப அபிவிபோட்தி ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந கபக்டுட்ட். 

4. சாச்ிககந அடி்கதாகக் சகாஞ் க்விக் சகாந்ககககந பகுட்ட் ண்றுண் க்விட ்

தி்ப்  

 க்வி ஆாத்சச்ி, சறும்க அடி்கதாகக் சகாஞ் கஞ்காஞி்பு ண்றுண் 

ணதி்பீடு ண்றுண் க்விக் சகாந்ககககந பகுட்ட் ண்றுண் தி்பக மணலுண் 

பலு்டுட்ட். 

 க்விபே் அகவுகந் சடா்ாக சாதுணக்ககந அறித்டுட்ட்  
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சிதண்ாஞ்டு 
ாசாககத மடசித 
ாசாகதாக தி்து 
கபட்ட் 

மடசித 
ாசாககளு
க்கு 
உகஞங்க
கந பனங்குட் 

ஆசிிதக்ந், 
அதிக்ளுக்கு 
உடதிமதாகபூப் 
அகதாந  
அக் 
பனங்குண் 
அங்குா்்ஞ 
ிகன்வு 
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2021 டிசண் ்31ண் திகதிப் ிகபக்ட பபோட்தி்கா சணாட்ட ிதிச ்சசதா்றுகக 

3.1 ிதி செனாந்றுகை அறிை்கை 

2021 டிசண் ்31ண் திகதிப்  
ிகபக்ட பபோட்தி்கா சணாட்ட ிதிச ்சசதா்றுகக                

     பவு சசவு 
   2021   

குறி்பு 
உஞ்கண ிக   பௌ. 

2021 2020 

- பபோணாணக் கிக்வு   - - 

- பபோணா பி 1 - - 

- 
உந்ா்டு சாபோ்கந் ண்றுண் மசகபகந் 
பி 2 - - 

- சப்மடச விதாா பி 3 - - 

- 
பித்ா பபோணாண் ண்றுண் கதகப 

4 - - 

- சா் ருாண கிகடத்தணவு (அ)   - - 

- பபோணாண்ா கிக்வு    -  

69,964,348,000 
திகமசி ப்சகாஞ்டுப்் ிலுகப 

  54,770,657,285 71,256,548,034 

- கப்புக்கந்   7,179,313,844 1,990,656,506 

900,000,000 ப்ஞக் கஞக்கு   1,175,956,578 953,437,647 

- கத கிக்வுகந்   - - 

70,864,348,000 சணாட்ட பபோணாண்ா கிக்வு (ஆ)   63,125,927,708  74,200,642,187 

70,864,348,000 சணாட்ட பபோணா கிக்வு ண்றுண் 
பபோணாண்ா கிக்வு (இ)=(அ)+(அ) 

  63,125,927,708  74,200,642,187 

 திகமசிக்கு அனு்புட் (ஈ)  117,977,694 12,013,618 

70,864,348,000 
ிக பபோணா கிக்வுண் 
பபோணாண்ா கிக்வுண் (உ)=(இ)-(ஈ)  63,007,950,014 74,188,628,569 

  குக: சசவு    

 பஞ்டுபபோண் சசவிண்  - - 

38,887,250,000 டிகந், சண்நண் ண்றுண் கத ஊழித ்
அனுகூங்கந் 

5 38,332,006,563 38,073,031,496 

857,294,000 கத சாபோ்கந் ண்றுண் மசகபகந் 6 650,659,722 693,566,937 

3,530,056,000 ணாிதண், பனங்கந் ண்றுண் ணா்்கந் 7 3,026,251,463 3,062,528,871 

- ப்டி சகாடு்வு 8 - - 

- கத பஞ்டுபபோண் சசவிங்கந் 9 - - 

 43,274,600,000 
சணாட்ட பஞ்டுபபோண் சசவிங்கந் (ஊ)  

 42,008,917,748 41,829,127,304 

  பெடச ்சசவு     

1,212,966,418 
பெடச ்சசாட்துக்ககந திபோட்டண் சசத்ட் 
ண்றுண் மணண்ாடு 10 786,457,901 543,883,280 

16,860,198,442 
பெடச ்சசாட்துக்ககந ககதக்டுட்ட் 

11 13,509,540,303 11,311,354,040 

915,000,000 பெட ணா்்கந் 12 797,906,934 754,474,953 

- பெடச ்சசாட்துக்ககந ககதக்டுட்ட் 
13 - - 

2,206,576,000 இதநவு விபோட்தி 14 2,181,467,140 1,095,680,701 

2,757,207,140 கத பெடச ்சசவுகந் 15 2,378,740,877 2,033,659,274 

23,951,948,000 சணாட்ட பெட சசவு ()  19,654,113,155 15,739,052,248  

 கப்புக் சகாடு்வு  6,994,290,069 2,050,166,611 

3,637,800,000 ப்ஞக் சகாடு்வு  1,139,865,451 871,899,687 

 
கத பிடா காமச்டுக் கஞக்குக் 
சகாடு்வு  - - 

 பிடா காமச்டு சசவு ()  8,134,155,520 2,922,066,298 

 70,864,348,000 சணாட்ட சசவு ()=(ஊ++)  69,797,186,422 60,490,245,850 

- 2021 டிசண் ்31ண் திகதிக்கு பதி (எ)=(உ-ஊ)  (6,789,236,408) 13,698,382,719 

 
ப்சகாஞ்டுப்் ிலுகப 
கஞக்கிஞக்கக் கூ்றி் டி பதி  

(6,789,236,408) 13,697,617,172 

 
2021 டிசண் ்31ண்  திகதிக்கு 
ப்சகாஞ்டுப்் ிலுகப பதி   - 765,547 

   (6,789,236,408) 13,698,382,719 

ACA-2
(ii) 

ACA-2
(ii) 

ACA-1 

ACA-3 
 

ACA-4 
 

ACA-5 

 

ACA-4 
 

ACA- 
5/5(a) / 5(b) 

தாை்  03  
2020 ருட்திந்குி சா் ிதிெ ்செனாந்றுகை 
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2021 டிசண் ்3ண் திகதிபக ிகபக்ட பபோட்தி்கா  

                             ிதி ிகனக தந்றி அறிை்கை 

  குறி்பு 

உஞ்கண ிக 

     2021       (பௌ.) 2020   ( பௌ.) 

ிதித்ா சசாட்துக்கந்    

காஞி, பநாகண் ண்றுண் உகஞண்  ACA-6 172,209,979,211 164,778,036,194 

      

ிதிச ்சசாட்துக்கந்     

ப்ஞக் கஞக்குகந்  ACA-5/5(a) 2,662,452,976 2,698,544,104 

ிதி ண்றுண் ிதிக்கு சணாகப   ACA-3 - 765,547 

      

சணாட்ட சசாட்துக்கந்   174,872,432,187 167,477,345,845 

    

ிக சசாட்துக்கந்/ ிக     

ிக சசாட்துக்கந்   1,519,606,436 1,740,721,329 

காஞி, பநாகண் ண்றுண் உகஞ இபோ்பு   172,209,979,211 164,778,036,194 

கூலி மபககந் ண்றுண் ப்ஞ இபோ்பு   ACA-5(b) -  

    

அகசபண் சாறு்புக்கந்     

கப்புக் கஞக்கு  ACA-4 1,142,846,540 957,822,775 

ப்சகாஞ்டுப்் ிலுகப  ACA-3 - 765,547 

சணாட்ட சாறு்பு   174,872,432,187 167,477,345,845 

3.3 ிதி ிகனக தந்றி அறிை்கை 
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2021 டிெ்த் 31் திைதிமடண் ிகநகட் ருட்திந்ைாண  
ிதித் புை்ை் தந்றி அறிை்கை 

  

உஞ்கண ிக 

2021  பபோண் பௌ. 

பஞ்டுண் சி 
சசத்த்்  

2020  பபோண் பௌ. 

இதக்க்ாட்ு படிக்கககளூாக உபோபாகித ஞ்புனக்கண்   

சணாட்ட பி கிக்வு  - - 
க்ஞங்கந், பகக பி, டஞ்்ஞண் ண்றுண் 
அனுணதி்ட்திங்கந் - - 

இாண் - - 

பபோணாண்ா கிக்வு* 2,655,447,247  
மபறு பபோணாட் டக்புக்களுக்காக மசகிக்க்் 
பபோணாண் 2,584,134,927 2,655,447,247 

ப்னுிகண கிக்வு 54,770,657,285 71,256,548,034 

ப்ஞ பசூ் 1,228,841,165 1,018,695,891 

கப்புக் கிக்வு 7,179,313,844 1,990,656,506 
இதக்க்ாட்ு படிக்கககளூாக உபோபாகித சணாடட் 
ஞ்புனக்கண் (அ)  65,762,947,221 76,921,347,678 

    

குக. ிதி சசவிசசத்ட்    

டி  ்மபடண் ண்றுண் இதக்க்ாட்ு சசவு 37,143,976,038 33,644,599,661 

ணாிதண் ண்றுண் ணா்்கந் சசவு 3,026,251,463 3,756,095,808 

மபறு சசவிட் டக்புக்களுக்காக சசத்த்் சசவு 6,737,963,874 30,017,888,392 

திகமசிக்கு சசலுட்தித ப்னுிகண 117,977,694 12,013,618 

ப்ஞக் சகாடு்வு 1,177,906,635 989,970,246 

கப்புக் சகாடு்வு 6,994,290,069 2,050,166,611 
இதக்க்ாட்ு படிக்கககளுக்காக சசவு சசத்த்் 
சணாட்ட ஞ்புனக்கண் (ஆ) 55,198,365,773 70,470,734,336 

    
இதக்க்ாட்ு படிக்கககளூாக உபோபாகித ிக 
ஞ்புனக்கண் (இ)=(அ)+(ஆ) 10,564,581,448 6,450,613,342 

    

படலீட்ுச ்சசத்ாடுகளூாக உபோபாகித ஞ்புனக்கண்   

ப்டி - - 

இா் ங்கு - - 
உிகண விடுவி்பு எதுக்கீடு ண்றுண் சௌதீக சசாட்துக்கநி் 
வி்க - - 

உகஞங்களுக்கா அவீடு - - 
படலீட்ுச ்சசத்ாடுகளூாக உபோஇபாகித சணாட்ட 
ஞ்புனக்கண் (ஈ) - - 

    

குகட்ட் – ிதி சசவு சசத்ட்   

சௌதீக சசாட்துக்கநி் ிண்ாஞண் அ்து சகாந்பவு 
அ்து மபறு படலீடுககநக் ககதக்டுட்ட் 

10,564,581,449 6,449,847,795 

படலீட்ுச ்சசத்ாடுகளுக்காக சசவு சசத்த்் சணாட்ட 
ஞ்புனக்கண் (உ) 10,564,581,449 6,449,847,795 

    

படலீட்ு சசத்ாடுகளூாக உபோபாகித ிக ஞ்புனக்கண் 
(ஊ)=(ஈ)-(உ) (10,564,581,449) (6,449,847,795) 

 இதக்க்ாட்ு ண்றுண் படலீட்ுச ்சசத்ாடுகளூாக 
உபோபாகித ிக ஞ்புனக்கண் ()=(இ)+(ஊ) (0) 765,547 

3.4 ிதித் புை்ை் தந்றி அறிை்கை 
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உஞ்கண ிக 

2021  பபோண் பௌ.       2020   பபோண் பௌ.  

ிதிபேத் சசத்ாடுகநினூாக உபோபாகித ஞ்புனக்கங்கந் 
   

உந்ா் க் சறுகக - - 

சபநிாட்ு க் சறுகக - - 

்சகாககந் - - 

ிதிபேத் சசத்ாடுகநினூாக உபோபாகித சணாட்ட 
ஞ்புனக்கண் ()  - - 

     

குகட்ட் – ிதி சசவு சசத்ட் 
   

உந்ாட்ுக் க் பநச ்சசலுட்துகக - - 

சபநிாட்ுக் க் பநச ்சசலுட்துகக - - 

ிதிபேத் சசத்ாடுகளுக்காக சசவுசசத்த்் சணாட்ட 
ஞ்புனக்கண் () - 

- 

    

ிதிபேத் சசத்ாடுகளூாக உபோபாகித ிக ஞ்புனக்கண் (எ)
=()-()  - - 

   

ிதிபே் ிக விட்திதாசண் (ஏ)=()-) (0) 765,547 

பி 01ண் திகதிக்கு ஆண் ிதி பதி - - 

    

டிசண் ்31ண் திகதிக்கு இறுதி ிதி பதி -  - 
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அறிக்கக்டுட்டலி் அடி்க  
 
1. அறிக்கக்டுட்துண் கா ்க  
 

2021 பி ணாடண் 01ண் திகதி பட் டிசண் ்ணாடண் 31ண் திகதி பகபோ கா் குதி இ்ட ிதி 

அறிக்கககளுக்குித அறிக்ககக் கா்குதிதாகுண் . 
 

2. அநவீட்ு அடி்க  
 

ிதி அறிக்கககந் பா்று ீதிதா சசவிங்கநி் அடி்கபே் டதாிக்க்ட்ுந்நது் 
சி சசாட்துக்கநி் பா்று ீதிதா சசவு பஞ்டுண் ணதி்பீடு சசத்த்்் சறுணதிக்கு 
மணண்டுட்ட்ட்ுந்நது. மபறு விடணாக குறி்பி்ட்ிாட விட்து கஞக்காது மணண்டுட்ட்் 

ிதிகத அடி்கதாகக் சகாஞ்டு டதாிக்க்டுண். 
  
ிதி அறிக்ககதாது இங்கக பௌாவி் அஞ்பட்ட பழு் சறுணதிபே் ப்கபக்க்ட்ுந்நது .  
 

3. பபோணாங்ககந இங்காஞ்  
 

ிணா்ண் ண்றுண் ிணா்ண் அ்ட பபோணாங்கந் அகப கிகக்க்சமபஞ்டித கா 
்ககதக் கபோட்தி் சகாந்நாது, ஞண் கிகக்க்சறுண் கா்குதிபே் பபோணாணாக 

இங்காஞ்டுண் . 
 

4. சசாட்துக்கந், பநாகண் ண்றுண் உகஞங்ககந இங்காஞ் ண்றுண் அநவி்  
 

சசாட்துக்குித திக்ா சாபோநாடா அனுகூங்கந் ிறுபட்தி்கு கிகக்க்சறுண் ்து 
உறுதி்டுட்ட்ட்ிபோ்பி் ண்றுண் அச ் சசாட்துக்கந் ண்ட்டகு்ட்ட பகபே் 
அநவி்க்கூடிதகபதாக இபோ்பி் அப்பாா சசாட்துக்கந், காஞிகந், பநாகங்கந் ண்றுண் 

உகஞங்கநாக இங்காஞ்டுண் . 
 
சசாட்துக்கந், பநாகண், ண்றுண் உகஞங்கந் சசவிங்கநி் மாது இங்காஞ்டுண் 
்து் சசவி ணாதிி்டிபட்தி்கு சடாப்ி்ாட ச்ட்ங்கநி் பஞ்டு ணதி்பீடு 

சசத்த்் சறுணாண் உமதாகிக்க்டுண் . 
 
5. சசாட்துக்கந், பநாகண் ண்றுண் உகஞ இபோ்பு  
 
 இ்ட இபோ்புக் கஞக்காது சசாட்துக்கந், பநாகண், ண்றுண் உகஞங்களு் சடாப்ுகத  
கஞக்காகுண். 

. 
 

6. ிதி ண்றுண் ிதிக்கு எ்ாகப  
 
 2021 டிசண் ்ணாடண் 31ண் திகதிக்கு ிதி ண்றுண் ிதிக்கு எ்ாகப: ககபேபோ்பிலுந்ந உந்ாட்ி் 
 புக்கட்திலுந்ந ாஞதட்டாந்கந் ண்றுண் ாஞதக் கு்றிகந் உந்நங்கநாக 

 
 
 
 
 

 

3.5  ிதிறிை்கைை் குறித்புை்ைப் 
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பபோணாக் 
குறிபைடு 

பபோணா ணதி்பீடு மசகிக்க்் பபோணாண் 

பபோணாக் 
குறிபைட்ு 

விண்  ஆண் 
ணதி்பீடு 

இறுதி 
ணதி்பீடு 

சறுணதி (பௌ) 

இறுதி 
பபோணா 

ணதி்பீடு % 
சடவீடணாக 

சாபோட்டப்
க 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

எதுக்கீட்ு பகக 

எதுக்க்்் ிதி எதுக்கீடு உமதாகிக்க்் 
எதுக்கீடு, 

ிகவுசசத்த்்
 இறுதி 

ணதி்பீ்டி் % 
சடவீடணாக 

තතය ියදම  
ஆண் எதுக்கீடு இறுதி எதுக்கீடு 

பஞ்டுபபோண்  43,523,600,000 43,274,600,000 42,008,917,748 97 

பெட 14,960,000,000 23,951,948,000 19,654,113,155 82 

3.6  ருாண யெைித்பு செனாந்றுகை  

3.7 எதுை்ைத்தட்ட எதுை்கீட்டிண் தண்தாட்டிந்குி செனாந்றுகை  
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சா
டின
ை்ை்  

எதுை்கீடு ங்ைத்தட்ட 
அகெச்ு/ திகை்ைப் 

எதுை்கீட்டிண் குறிை்யைான்ைப் 
 

எதுை்கீடு  

உ்க 
செனவு 
ரூ ,000 

உதயாகிை்ைத்
தட்ட எதுை்கீடு 
ங்ைத்தட்ட 

இறுதி 
எதுை்கீட்டிண் % 

ெவீாை 

ஆ்த 
எதுை்கீடு 

ரூ. ,000 

இறுதி 
எதுை்கீடு  

ரூ . ,000 

  
130 -  රාජ්ය ේව ාා , ළාා්  වාා ා ා 
ළාා්  ළාලන අ ාතයාාංශද  

ைன்வி அகெச்ு ந்று் உ் ைன்வித் 
பிிவுடண் இகத்புெ ் செ்த்தட்டுப்ப 
தட்டாி தமலுணை்பிண் 
சைாடுத்தணவுைகப ங்குந்ைாை 

35,780 35,780 32,825 91.74 

1 130 1 2 0 1003 மபறு சகாடு்வுகந் 35,780 35,780 32,825 91.74 

 212 - ீக்ச திகஞக்கநண் மபறு ககணகளுக்காக 53,309 53,309 48,708 91.36 

2 212 2 1 1 1409 மபறு 53,309 53,309 48,708 91.36 

 
253 - எத்வூதிதட் 
திகஞக்கநண் 

ஏத்வூதித ஞிக்சகாகபேலிபோ்து 
அசுக்கு அவி்மபஞ்டித 
சகாடு்வுகளுக்காக 

  35,388  

3 253 1 2 4 1502 ப்சாண் ண்றுண் ீ ்   35,388  

 

403 -  ைபி் ந்று் 
சிறு் அபிவிரு்தி, முண் 
தப்பி ந்று் ஆ்தை் 
ைன்வி, தாடொகன 
உட்ைட்டகத்பு ெதிைப் 
ந்று் ைன்விெ ் யெகைப் 
இாஜாங்ை அகெச்ு  

தாடொகன ாை்ளுை்ைாை 
கடமுகநத்தடு்த்தடு் னண்புி 
ிை்ெச்ி்திட்டங்ைளுை்ைாை 
எதுை்கீடுைகப ங்குன் 
. 

2,964,494 2,964,494 2,303,127 77.69 

4 403 1 5 1 1501 ாசாக மாஷாக்கு ிகன்சச்ிட்தி்ண் 1,960,544 1,960,544 1,447,836 73.84 

5  403 1  5  0  1002 
மணதிக ம ண்றுண் விடுபக தி 
சண்நண் 1,414 1,414 1,414 100 

6 403 1 5 0 1101 உந்ாட்ு தஞச ்சசவிங்கந் 800 800 467 58.48 

7 403 1 5 10 1501 
சடாழி்த்வித் புகண்ிசி் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 10,050 10,050 10,050 100 

8 403 1 5 0 1202 ிசாபோந்  994 994 994 100 

9 403 1 5 6 1501 டண் 5 புகண்ிசி் 937,500 937,500 790,618 84.33 

10 403 1 5 7 1501 “சுக” புகண்ிசி் ிகன்சச்ிட்தி்ண் 50,000 50,000 47,995 95.99 

11 403 1 5 9 1501 
”சுாட திதி” புகண்ிசி் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 3,750 3,750 3,750 100 

 

404 - ைன்வி றுசீகத்பு, 
திந் 
தன்ைகனை்ைைங்ைப் 
ந்று் சாகனை் ைன்வி 
ய்தாட்டு இாஜாங்ை 
அகெச்ு 

ைன்வி றுசீகத்பு, திந் 
தன்ைகனை்ைைங்ைப் ந்று் சாகனை் 
ைன்வி ய்தாட்டு இாஜாங்ை 
அகெச்ிண் மீ்டுரு் 
செனவிணங்ைளுை்ைாை 

80 80 80 100 

12 404 1 2 0 1402 டா் ண்றுண் சடா்ா்  80 80 80 100 

 

409 - அெ தாதுைாத்பு, 
உப்ாட்டு விைாங்ைப் 
ந்று் அண்் 
முைாக்து இாஜாங்ை 
அகெச்ு 

அெ தாதுைாத்பு, உப்ாட்டு 
விைாங்ைப் ந்று் அண்் 
முைாக்து இாஜாங்ை அகெச்ிண் 
மீ்டுரு் செனவிணங்ைளுை்ைாை 

900 900 669 74.27 

13 409 1 5 0 1409 மபறு  900 900 669 74.27 

 

422 - அநசறித் 
தாடொகனைப், 
பிிசணாை்ைப் ந்று் 
பிை்குை் ைன்வி  

அநசறித் தாடொகனைப், 
பிிசணாை்ைப் ந்று் பிை்குை் ைன்வி 
இாஜாங்ை அகெச்ிண் மீ்டுரு் 
செனவிணங்ைப் 

4,246,136 4,246,136 4,317,164 101.67 

14 422 2 3 3 1001 சண்நண் ண்றுண் டிகந் 3,205,718 3,205,718 3,354,673 104.64 

15 422 2 3 3 1003 மபறு சகாடு்வுகந்  1,026,282 1,026,282 951,654 92.72 

16 422 2 3 3 1509 அச ஊழிதக்நி் சசாட்துக் க் ப்டி 4,000 4,000 7,180 179.52 

17 422 2 3 3 1508 மபறு  7,908 7,908 3,327 42.07 

18 422 1 2 0 1402 டா் ண்றுண் சடா்ா்  328 328 328 100 

7,299,361 7,299,361 6,737,963 92.28 சா்் 

3.8   ி.பி 208 இண் தடி, யறு அகெச்ுை்ைப்/ திகை்ைபங்ைபிண் பிதிிதிாை இ்  

திகை்ைப்திந்கு/ ாட்ட  செனை்திந்கு/ ாைா ெகதை்கு ங்ைத்தட்ட ிதி எதுை்கீடு 
(மீ்டுரு்) 
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சடா
ி
க்கண் 

எதுக்கீடு கிகக்க்ச் 
அகணசச்ு/ திகஞக்கநண்  

எதுக்கீ்டி் குறிக்மகா்கந்  

எதுக்கீடு  

உஞ்கண 
சசவு பௌ ,000 

உமதாகிக்க
்் 
எதுக்கீடு 
பனங்க்் 
இறுதி 
எதுக்கீ்டி் 
% சடவீடணாக 

சணாட்ட 
எதுக்கீடு பௌ . 

,000 

இறுதி 
எதுக்கீடு பௌ. 

,000 

403- ைபி் ந்று் சிறு் அபிவிரு்தி, முண் தப்பி ந்று் ஆ்தை் ைன்வி, தாடொகன உட்ைட்டகத்பு ெதிைப் 
ந்று் ைன்விெ ்யெகைப் இாஜாங்ை அகெச்ு 

1 403 2 6 1 2001 

ஆண்க் க்விபே் கீன் ாசாக 
பசதிககந மணண்டுட்ட். 

22,100 22,100 23,614 106.85 

2 403 2 6 1 2102 12,500 12,500 199 1.59 

3 403 2 6 1 2104 33,000 33,000 32,469 98.39 

4 403 2 6 2 2001 
இஞ்ாண் ிகக் க்விபே் கீன் 
ாசாக பசதிககந மணண்டுட்ட் . 

69,400 69,400 89,599 129.10 

5 403 2 6 2 2104 49,421 49,421 111,557 225.72 

6  403 2 6 5 2001 
எப்சபாபோ ணாப்ங்கநிலுண் 
விகநதாட்ு் ாசாகககந 
அபிவிபோட்தி சசத்ட்  

58,300 58,300 31,992 54.87 

7 403 2 7 1 2506 
ாசாகக்கு ப்சா பசதி 
பனங்குட் 13,004 13,004 9,829 75.58 

8 403 2 7 2 2001 
இஞ்ாண் ிக சபோ்மடா்் 
ாசாகககந க்டிசதழு்புட் 

38,702 38,702 29,575 76.41 

9 403 2 7 2 2104 91,400 91,400 79,832 87.34 

10 403 2 7 3 2001 
ாசாககளுக்கு ்சுகாடா 
பசதிககந ்டுட்திக்சகாடுட்ட் 

19,182 19,182 7,115 37.09 

11 403 2 7 3 2104 14,629 14,629 10,390 71.03 

12 403 2 7 4 2506 
சக ாசாககளுக்குண் ீ ்ண்றுண் 
ணசகூ பசதிககந பனங்குட் 27,934 27,934 44,716 160.13 

13 403 2 7 7 2104 
கிாண்பு ாசாககளுக்கு 
ஆசிித ்இ்ண் ண்றுண் ஆசிித ்
விடுதி பசதிககந பனங்குட் 

50,228 50,228 22,152 44.10 

14 403 2 7 10 2001 

ணகநி ்ண்றுண் சிறுப ்அபிவிபோட்தி, 
ப்ந்நி ண்றுண் ஆண்க் க்வி, 
ாசாக உ்க்கண்பு ண்றுண் 
க்விச ்மசகபகந் இாாங்க 
அகணசச்ி் 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்காக  

429,237 429,237 376,026 87.60 

15 403 2 7 10 2102 406,000 406,000 325,359 81.13 

16 403 2 7 11 2001 457,884 457,884 516,538 112.80 

17 403 2 7 11 2102 418,000 418,000 410,116 98.11 

18 403 2 7 13 2001 194,700 194,700 25,895 13.29 

19 403 2 7 12 2001 61,579 61,579 27,030 43.89 

404 - ைன்விெ ்சீ்திரு்ங்ைப், திந் தன்ைகனை்ைைங்ைப் ந்று் சாகனை்ைன்வி ய்தாட்டு இாஜாங்ை 
அகெச்ு 

20 404 1 2 1 2509 

க்வி ணறுசீகண்பு 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்களுக்காக 

- - 153,000  

21 404 1 2 3 2509 360,530 360,530 297,331 82.47 

22 404 1 2 4 2509 138,186 138,186 92,488 66.92 

422 - அநசறித்தாடொகனைப், பிிசணாை்ைப் ந்று் பிை்குை் ைன்வி இாஜாங்ை அகெச்ு 

23 422 2 3 3 2104 
பிிசபாக் க்விகதக் 
க்டிசதழு்புட் 

8,251 8,251 9,157 110.97 

24 422 2 3 3 2401 32,091 32,091 17,240 53.72 

சா்் 3,006,254 3,006,254 2,743,231 91.25 

3.8   ி.பி 208 இண் தடி, யறு அகெச்ுை்ைப்/ திகை்ைபங்ைபிண் பிதிிதிாை இ் 

திகை்ைப்திந்கு/ ாட்ட  செனை்திந்கு/ ாைா ெகதை்கு ங்ைத்தடட் ிதி 
எதுை்கீடு (மூனண) 
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சொ்து
ை் 

குறிமடு 

குறிமடட்ு வித் 
 

31.12.2021 
திைதிை்கு 
சதாருட் 

சுந்நா்வு 
அறிை்கைமண் 
தடி மீதி ரூ. ,000 

31.12.2021 திைதிை்கு 
ிதி ிகனக 
அறிை்கைமண் 
தடி மீதி ரூ.. ,000 

ைை்கீடு 
யந்சைாப்பத்த

டவிருை்கு் ரூ. 
,000 

முண்யணந்ந்
க % 

ெவீாை 
அறிை்கைமடன் 

9151 
க்ங்கந் ண்றுண் 

க்கண்புக்கந் 
48,366,972 48,366,972 -  -  

9152 இத்திங்கந் 8,997,669 8,997,669 -  -  

9153 காஞிகந் 106,881,910 106,881,910 -  -  

9154 
சடா்டுஞ படிதாட 

சசாட்துக்கந் 
1,755 1,755 -  -  

9160 
சசத்த்்டுக்சகாஞ்டிபோக்கு

ண் மபககந் 
8,025,616 8,025,616 -  -  

9180 
குட்டககக்கு வி்் 

சசாட்துக்கந் 
 -  - -  -  

3.9 ிதின்னா சொ்துை்ைகப அறிை்கைத்தடு்துகைமண் செனாந்றுகை 
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3.10  ைை்ைா்ாப் ாை்திண் அறிை்கை 
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4.1 ிறுண்திண் செனாந்றுகை குறிைாடட்ிைப் (அமுனாை்ைன் திட்ட்திண் அடித்தகடமன்) 

வியெட குறிைாட்டிைப் 

அகட்துசைா்டக (2021 
ருட்திந்ைாண வுைப் இன்னா 
ெ்்த்தங்ைபின் அ்மி் ருட 
வுைப் உப்படை்ைத்தட்டுப்பண) 

உ்க அகடவு 
உ்யெ அகடவிண் 

ெவீாை (%)  

90%  
-   

100% 

75%  
-  

89% 

50%  
-  

74% 

பியெ் ந்று் தங்குதந்றுகைக அதிைி்ன் 

டண் 11 பகபே் க்வி க்குண் ணாஞபக்நி் 
விகிடாசாட்கட, சஞ்கந் 91%, ஆஞ்கந் 90% 

ண்றுண் சணாட்டண் 90% பகபே் அதிகிட்ட். 

சஞ்         : 93.48% 
ஆஞ்          : 87.94% 
சணாட்டண்    : 90.67% 
(2020 டவுகளுக்ககணத) 

√     

ஆண் ண்றுண் இஞ்ாண் ிகக் க்விபே் 
ஆஞ் சஞ் இபோாாதுண் சண 

ங்கு்றுகககத உறுதி்டுட்ட். 
  

ஆஞ், சஞ் சணட்துபக் குறிகா்டி 
(2019) 
 
ஆண்                                                  (1-5) - 1.0 
 

கிஷ் இஞ்ாண் ிக                                                 
                                                                  (6-9) - 1.0 
கீன் சிமஷ் இஞ்ாண் ிக       
                                                                 (10-11) - 1.0      
மண் சிமஷ் இஞ்ாண் ிக                                           
                                                                 (12-13) - 1.3    

 
√ 
  

  

க.சா.ட (உ/ட) விஜ்ஜாண் ண்றுண் சடாழி்த் 

ணாஞபக்நி் ங்கு்றுகககத அதிகிட்ட் . 

2014-2019 பகதா கா்குதிகத 
எ்பிடுண் மாது க.சா.ட (உ.ட) 
விஜ்ஜாண் ண்றுண் சடாழி்த் 
ணாஞப ் சடவீடண் 30% இலிபோ்து 33% 

பகபே் அதிகிட்துந்நது . 

√     

மண் சிமஷ் இஞ்ஆண் ிகக் க்விக்காக 
க்விபேத் க்வி அ்து சடாழி் க்விகத 
சடிவு சசத்பட்குித ச்ட்்ட்கட பனங்கி 
சக ணாஞபக்ளுக்குண் 13 பபோ க்வி 
கிகக்க்சறுபகட உறுதி்டுட்துபட்காக 
2021 இ் 525 ாசாககநி் சடாழி் 

ாட்துககத கபக்டுட்ட். 

சடாழி் ாட்துக 
கபக்டுட்ட்டுண் 
ாசாககநி் ஞ்ஞிக்கக   
2017 -      42 
2018 -     192 
2019 -     311 
2020 -     423 
2021 -     525 

   
√ 
  

ா் அகடவுட்ட்க அதிைி்ன்  
ஆண் ண்றுண் இஞ்ாண் ிகக் க்விபே் 

க்் மறுககந அதிகிட்ட் . 
 க.சா.ட (சா/ட) கஞிடண் சிட்திதகபண் 

சடவீடட்கட அதிகிட்ட்  
 
 
 

 
 

 க.சா.ட (சா/ட) டாத் சணாழி சிட்திதகபண் 

சடவீடட்கட அதிகிட்ட்  
 
 
 
 
 

 
 
 க.சா.ட (சா/ட) ஆங்கி் ாட்தி் 

சிட்திதகபண் சடவீடட்கட 55% பக 
அதிகிட்ட்  

 
 

க.சா.ட (சா.ட) கஞிடண் சிட்திதக்ட 
சடவீடண்   
2018 -    68.3% 
2019 -    71.0% 
2020 -    70.5% 
 
க.சா.ட (சா,ட) சிங்கந சணாழி 
சிட்திதக்ட சடவீடண்   
2018 -     91.3% 
2019 -     91.4% 
2020 -     91.3% 
 

க.சா.ட (சா,ட) டபன் சணாழி 
சிட்திதக்ட சடவீடண்   
2018 -     90.0% 
2019 -     89.0% 
2020 -     89.2% 
 
க.சா.ட (சா,ட) ஆங்கி சணாழி 
சிட்திதக்ட சடவீடண்   
2018 -     54.9% 
2019 -     62.3% 
2020 -     65.8% 

  √   

தாை் 04 
செனாந்றுகை குறிைாட்டி  
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வியெட குறிைாட்டிைப் 

அகட்துசைா்டக (2021 
ருட்திந்ைாண வுைப் இன்னா 
ெ்்த்தங்ைபின் அ்மி் ருட 

வுைப் உப்படை்ைத்தட்டுப்பண 

உ்க அகடவு உ்யெ 
அகடவிண் ெவீாை 

(%)  

90% 
 -

100% 

75% 
- 

89% 

50% 
- 

74% 

ைகன்திடட்் ந்று் இகத்தாடவிாணெ ்செந்தாடுைபிண் அபிவிரு்தி 

சக ாசாக ணாஞபக்ளுக்குண் ஞ்புட்டண் 
பக்க இகஞ்ாவிடாச ் சசத்ாடுகந் 
ண்றுண் விகநதா்டுக்களுக்குித 
ச்ட்்ங்ககந பனங்குட். 

2020 பபோட்தி் இபோ்ட மகாவி் 
சடா்றுமாத் ிககணபே் 
காஞட்திா் 
இகஞ்ாவிடா சசத்ாடுகந் 
ண்றுண் விகநதா்டு் மா்டிககந 
ாட்ட படிதவி்க. 

     

சாழின் ா்க அபிவிரு்தி 

சடாழி் டகககணகளு் கூடித ஆசிிதக்நி் 
சடவீடட்கட அதிகிட்ட் 

சடாழி் டகககணகளு் கூடித 

ஆசிிதக்நி் சடவீடண் (2017) - 
85% 

 √    

2020 அகபண் மாது 19 க்விபேத் 
க்லூிககநபண் ்ண் பனங்குண் 
ிறுபங்கநாக டபதட்்துபட்கு அபசிதணா 
சசத்ாடுகந் 

இட்கா ஆண் க்துகதா் 
மண்சகாந்ந்்டு பண்சணாழிவுகந் 
டதாிக்க்்டுந்ந.  

   √  

க்வி் புட்தினுந் ்் பி் ்ண் ச் 
சடாழி் பாஞ்கணதாநக்நி் ஞ்ஞிக்ககத 
அதிகிட்ட். 

மப்க் ீ்கச ாட்தி இட்காக 
101 உட்திமதாகட்டக்ந் 
சடிவுசசத்த்்.் 5 
உட்திமதாகட்டக்ந் 
ிகன்ிகபொாக ாசறிபே் 
திவுசசத்துந்ந.்  

     

உடை்ட்டகத்பு ெதிைபிண் அபிவிரு்தி 

சடிவுசசத்த்் ாசாககநி் க்் 
சூனக கபச்ச்ிகணாடாக அபிவிபோடதி 
சசத்ட். 

8 சசத்றி்ங்கநி் 
சசத்ாடுகளுக்குித உட்மடச 
பபோா்ட இக்குகநி் 65% 
அக்துசகாந்நக் கிகட்துந்நது.  

 √  

ைன்வி் திடட்மிடன் ந்று் முைாக்துெ ்செண்முகநக லுவூடட்ன் 

சக ாசாககநிலுண் பலுவூ்்் 
ாசாக மணண்ா்டு மபகட்தி்ட்கட 
கபக்டுட்ட். 

பலுவூ்்் ாசாக 
மணண்ா்டு மபகட்தி்ட்கட 

(E P S I ) 
கபக்டுட்துபட்காக 
ணாகாஞட்து் இகஞ்து 
தி்ப் ண்றுண் 
பே்றுவி்ாநக்கந 
பே்றுவிக்குண் சசத்ாடுகநி் 
80% ிகவுசசத்த்்டுந்ந. 

 √  

ணட்தித கா பவுசசவுட் தி் ச்கட்கட 
அடி்கதாகக் சகாஞ்டு க்விட் துகசா ்
அபிவிபோட்திட்் தி்ண் ண்றுண் பபோா்ட 
அபாக்க் தி்ண் ஆகிதப்க டதாிட்ட் 

க்விட் துகசா ் அபிவிபோட்திட் 
தி்சணா்க டதாிக்குண் 
சசத்ா்டி் 90% ண்றுண் 
பபோா்ட அபாக்கந் தி்ட் 
டதாி்பி் 100% டதாிட்து 
ிகவுசசத்த்்டுந்நது.  

√   

அபிவிபோட்தி ங்குடா ் அகண்புக்களு் 
எபோங்கிகஞ்புச ் சசத்து க்வி் புட்தி் 
சௌதீக ண்றுண் ணிட பநட்கட அபிவிபோட்தி 
சசத்ட். 

உக பங்கி, ஆசித அபிவிபோட்தி 

பங்கி, KOICA, UNICEF உ் 

அபிவிபோட்திக்கா ிதிபடவிககந 
பனங்குண் சப்மடச 
ிறுபங்களு் எபோங்கிகஞ்பு 
மண்சகாந்படனூாக 
சசத்றி்ங்ககநட் தி்பவுண் 
கபக்டுட்டவுண் 
படிக்ககசதடுட்ட். 

√   



81  

வியெட குறிைாடட்ிைப் 

அகட்துசைா்டக (2021 
ருட்திந்ைாண வுைப் 

இன்னா ெ்்த்தங்ைபின் 
அ்மி் ருட வுைப் 

உப்படை்ைத்தடட்ுப்பண 

உ்க அகடவு 
உ்யெ அகடவிண் 

ெவீாை (%)  

100% 
- 

90% 

75%  
-  

89% 

50% - 
74% 

மடசித க்வி பகாகணட்துப டகப் 
பககணகத (NEMIS) மணண்டுட்ட் ண்றுண் 
தீண்ாசணடுக்குண் சசத்ாடுகளுக்காக 
டவுகநி் உமதாகட்கட மணலுண் மணண்டுட்ட். 

மடசித க்வி பகாகணட்துப டகப் 
பககணபே் (NEMIS) கீழுந்ந 
ஆசிித ்டகப் பககண(THRM)  
இ்க்டுட்ட்்து 
 
ணாஞப ்டகப் பககணகத (SIS) 
இ்க்டுட்துபட்காக 
ணாகாஞங்களுக்கு அபசிதணா ிதி 
எதுக்கீடுககந பனங்குட் ண்றுண் 
சடாழி்த் உடவிககந 
பனங்குட். 

 √  

க்வி ஆாத்சச்ிககந மண்சகாந்பகட 
ஊக்குவ்ிட்ட் 

க்வி ஆாத்சச்ிககந 
மண்சகாந்பட்காக இதநவு 
அபிவிபோட்தி ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந 
கபக்டுட்ட் ண்றுண் 
சடிவுசசத்த்் க்வி 
ஆாத்சச்ி பண்சணாழிவுகளுக்கு ிதி 
எதுக்கீடுககந பனங்குண் 
சசத்ாடுகந் 
மண்சகாந்ந்். 

 √  



82  



83  

குறிை்யைாப்ை
ப் இனை்கு குறிைாடட்ி 

2021  
குறிைா

ட்டித் 
சதறு

ாண் 

இதுகமன் 
அகட்துப்ப 
முண்யணந்ந் 

0% - 
49% 

50% - 
74% 

75%-
100% 

அகபபோக்குண்  
சண 
ிதாதணா, 
உ்டுட்ட், 
ஞ்புட்டண் 
பக்க ண்றுண் 
பான்ாந் 
பழுபதுண் 
க்ட்குித 
ச்ட்்ங்க
கந 
மணண்டுட்துப
கட 
உறுதி்டுட்ட
். 

4.1  2030ண் பபோணநவி் 

க்விட் துகபே் ஆஞ் 
சஞ் சணட்துபண் ண்றுண் 
அனுகூண் சூன்கநி் 
பாழுண் ணாஞபக்ந் பது 
அபடாண் சசலுட்தி சக 
ஆஞ் ண்றுண் சஞ் 
பிந்கநகளுக்கு இபச 
ண்றுண் க்ாத ஞ்புட்டண் 
பக்க ாசாகக் க்விகத 
13 பபோங்கந் பகபே் 
பனங்கி உித க்் 
மறுககந அக்து 
சகாந்படக 
உறுதி்டுட்ட்.   

4.1.1 ஆண் சக்கட்தி் 

இறுதிட் டட்தி்கு 
மசட்்துக்சகாந்ந்டுண் 
சடவீடண். 

94.81% 

  

√ 

4.1.2 டண் 1-9 பகபே் 

உித பதசட்கபேலுந்ந 
ணாஞபக்ந் 
மசட்்துக்சகாந்ந்டுண் 
சடவீடண்,. 

95.40% 

  

√ 

4.1.3 ஆண் சக்கட்தினுந் 

மசபோண் ிக சடவீடண் 91.90% 

  

√ 

4.1.4 இஞ்ாண் ிகச ்

சக்கட்தினுந் 
மசட்்துக்சகாந்ந்டுண் 
ிக சடவீடண் 

95.30% 

  

√ 

4.1.5 ஆசிித ணாஞப ்

விகிடண் 17   √ 

4.1.6 க்விக்காக அசி் 

சசவிண், சணாட்ட மடசித 
உ்ட்திபே் சடவீடணாக 

1.9 

  

√ 

4.3  2030ண் பபோணநவி் சக 

சஞ் ண்றுண் ஆஞ் 
பிந்கநகளுக்குண் ்ககக் 
கனக க்வி உ் 
டாங்கிக்சகாந்நக் கூடிததுண் 
ஞ்புட்டண் பக்கதுண் 
சடாழி்த்ண், சடாழி் 
ண்றுண் பெ்ாண் ிகக் 
க்வி் பிமபசட்தி்கு சண 
பாத்்க உறுதி்டுட்ட்.  

4.3.1 
இ்க்டுட்ட்் 
ாசறிகநி் 
ஞ்ஞிக்கக 

2,691 

  

√ 

4.3.2 
திவுசசத்த்்டுந்ந 
சடாழி்த் ண்றுண் 
சடாழி் க்வி ண்றுண் 
பே்சி ிறுபங்கநி் 
ஞ்ஞிக்கக 

1,290 

  

√ 

4.C.1 ஆண் 

பகு்புக்கநி் க்பிக்குண் 
ஆசிிதக்நிகமத ஆகக் 
குக்ட ண் பகதா 
பே்சி எ்கமதனுண் 
ச்றுந்ந ஆசிிதக்நி் 
சடவீடண். 

99.22% 

  

√ 

4.C    2030ண் பபோணநவி் 

விமசணாக குக அபிவிபோட்தி 
ாடுகந் ண்றுண் சிறித 
ாடுகளுக்கா சப்மடச 
எட்துகன்பி் கீன் 
அபிவிபோட்திதக்ட 
ாடுகநி் ஆசிித ்
பே்சிக்குித 
பாத்்புக்ககந பனங்கி 
டகககண பாத்்ட 
ஆசிிதக்நி் சடவீடட்கட 
குறி்பிட்டக்க ண்ட்தி்கு 
அதிகிட்ட்.  4.C.2  இஞ்ாண் ிக 

பகு்புக்கநி் க்பிக்குண் 
ஆசிிதக்நிகமத ஆகக் 
குக்ட ண் பகதா 
பே்சி எ்கமதனுண் 
ச்றுந்ந ஆசிிதக்நி் 
சடவீடண். 

100% 

  

√ 

தாை் 05 
 ிகனயதறுகட அபிவிரு்திை் குறிை்யைாப்ைகப அகட்துசைாப்ந்குி 

செனாந்றுகை 

5.1 இணங்ைாத்தட்ட உி ிகனயதறுகட அபிவிரு்திை் குறிை்யைாப்ைப் 
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ஆறு ிகமறுகத அபிவிபோடத்ிக் குறிக்மகாந்கநி் கீன் உகநாவித ீதிபே் 

அறிபக்டுட்ட்ட்ுந்ந 15 குறிகாட்ிகளுக்காக இங்ககக்கு டிட்துபணா குறிகாட்ிககந 
டதாிட்து பபோா்டண் அக் குறிகாட்ுகளுக்குித சறுணாங்ககந கஞி்பிடுபடனூாக 
ிகமா அபிவிபோட்தி இக்குககந அகபட்குித ப்ம்ங்ககந அநவிாண். 

அ் சறுணாங்ககந அடி்கதாகக் சகாஞ்டு தி்ப், புந்நிவிவித், டவு 

பகாகணட்துபண் ண்றுண் கஞ்காஞி்புக் கிகநபே் உட்திமதாகடட்க்ளு் க்துகதாடி 2025 
ண்றுண் 2030ண் பபோங்கநி் இங்ககபோ் அகதக்கூடித அநவீட்ுக் குறிகாட்ிகந் 

தீண்ாிக்க்ட்ுந்ந.  

அமடமா்று இதுபகபே் கஞி்பி்ாட ிகமறுகத அபிவிபோட்திக் குறிக்மகாந் 4.1.1.a  

இ்குித சறுணாங்ககநக் கஞி்பிடுபட்காக டண் 3இ் க்வி க்குண் ணாஞபக்கந 
இக்காகக் சகாஞ்டு ஆத்வுக் க்ககசதா்று மண்சகாந்ந்ட்ுந்நது் அட்குித டவு் 

கு்ாத்வுச ்சசத்ாடுகந் மண்சகாந்ந்ட்ு பபோகி். 

ிகமறுகத இக்குககந இங்காஞ்ட்குித ப்ம்ட்கட அநவிக்கூடித மணம 

குறி்பி்்  குறிகாட்ிகநி் சறுணாங்கநி் ப்ம்ங்கந் 75% ண்றுண் 100% இ்கு 
இகமத காஞ்டுபது சப்றிதாக கபோட படிபண். ினுண் ட்மாகட உகநாவித மகாவி ்

சடா்றுமாத் அபடா ிககணபே் கீன் சடாச்ச்ிதாக ாசாகககந பெடிகபக்க 
மபஞ்டித ிககணபே் கீன் இங்கக ணாஞபக்நது க்விக்கா சண ிதாதணா பிமபசட்கட 

உறுதி்டுட்துபது சபா் பகு்டடாகுண்.  

அப்பாா தி்ாாட சபா்கந் டவிட்்து இங்கக சடா்ாக காஞ்டுண் சபாாக 

இபோ்து ிகமறுகத அபிவிபோட்திக்காக சாறு்பு பாத்்ட ட்பிா் கூ்ாக 
டதாிக்க்் தி்சணா்று இ்ாகணதாகுண் க் குறி்பிாண். அடாபது சக அச 

ிறுபங்களுண் ிகமறுகத அபிவிப்ோடத்ிக் குறிக்மகாந்ககந அக்துசகாந்பட்கா 
தி்ா்்பு் இபோ்பினுண், கூட்ிகஞ்து பகதா எபோங்கிகஞ்சா்று் இக் 
குறிக்மகாந்ககந அக்துசகாந்பட்கா சாதுட் தி்சணா்க டதாிட்துக் சகாந்பது 

அடி்க சபாாக ணாறிபந்நது. .  

இங்ககபே் சகாந்கககந் ண்றுண் தி்ங்ககநட் டதாிக்குண் மாது டவுககந அடி்கதாகக் 

சகாந்நாதிபோ்து பிடாணா சபாாகுண். அமட மா்று தீண்ாங்ககந மண்சகாந்ளுண் மாது 
உமதாகிக்கக்கூடித இ்க் டுடட்்் அச சாறிபகசதா்றி்கு ங்கநி்புச ்சசத்பண் 

சக ிறுபங்ககநபண் எ்மாசா்று சடாப்ுடுட்டக்கூடித டவு பககண எ்று 
இ்ாகணபண் சபாாகுண். ஞ்புட்டண் பக்க டவுககந மசகிக்குண் சசத்பகசதா்று 
இ்ாகணபே் காஞடத்ிா் ாட்ி் உஞ்கணட் மடகபகத இங்காஞ படிதாதிபோ்கட 

இ்னுசணாபோ சபாகக் குறி்பிாண்.  

5.2  ிகனயதறுகட அபிவிரு்திை் குறிை்யைாப்ைகப அகட்துசைாப்தின் சந்றிைப் ந்று் 

ொன்ைப் 

குறிை்யைாப்
ைப் இனை்கு குறிைாடட்ி 

2021  
குறிைா

ட்டித் 
சதறு

ாண் 

இதுகமன் 
அகட்துப்ப 
முண்யணந்ந் 

0% - 
49% 

50% - 
74% 

75%-
100% 

  4.C.5 மடசித 

ிணாஞங்களுக்ககணத 
டகககண ச் ஆண் சக்க 
ஆசிிதக்நி் ஞ்ஞிக்கக 

96.35% 

  

√ 

4.C.6 மடசித 

ிணாஞங்களுக்ககணத 
டகககண ச் இஞ்ாண் 
ிக சக்க ஆசிிதக்நி் 
சடவீடண் 

94.93% 

  

√ 

4.6 2030ண் பபோணநவி் 

சக இகநஜக்ந் ண்றுண் 
ஆஞ் சஞ் ஆகித இபோ 
ட்பிபோண், 
குறி்பிட்டக்கநவு பதது 
ப்மடாபோண் ழுட்டறிவு 
ண்றுண் இக்க அறிகப 
அக்துந்நகணகத 
உறுதி்டுட்ட். 

4.6.1 சாசி ழுட்டறிவு வீடண் 92.5% 
  

√ 

4.6.2  ஆஞ்கந் ழுட்டறிவு 

வீடண் 93.4%   √ 

4.6.3 சஞ்கந் ழுட்டறிவு 

வீடண் 91.6%   √ 
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6.1 ஊழி் ்ிை்கை முைாக்து் (2021.12.31 ் திைதிை்கு) 

6.2 ிறுண்திண் செனாந்றுகை மீாண  ணி ப தந்நாை்குகந ந்று் மிகை ணி ப்திண் 

ாை்ை் 

 

ட்ட் 
அங்கீைிை்ைத்தடட்ு

ப்ப ஊழி் 
்ிை்கை 

ந்யதாதுப்ப 
ஊழிை்பிண் 
்ிை்கை 

தந்நாை்குகந /
மிகை 

(-)         (+) 

சியஷ்ட 205 191  -14 

மூண்நா் ிகன 21 08  -13 

இ்டா் ிகன 844 877 33 

ஆ்த 262 258 - 04 

சா்் 1332 1334 3 

2021.12.31ண் திகதிக்கு க்வி அகணசச்ி் இஞ்ாண் ிக ஊழித ் பகுதிக்கு உ்் அபிவிபோடத்ி 

உட்திமதாகடட் ் மசகப ண்றுண் பகாகணட்துப மசகப உட்திமதாகட்ட ் மசகபகளுக்குித 
ஊழிதக்நி் ஞ்ஞிக்கக பககதாகக் காஞ்்து் அகணசச்ினுந் புதித பிிவுகந் 
ஆண்பிக்க்்கணபண் ஞிகந் மணலுண் விிபாக்கண் சசத்த்்கணபண்  காஞணாக 

அப்பாா பிிவுகளுக்கு இகஞ்புச ் சசத்த்மபஞ்டித உட்திமதாகடட்க்நி் 
ஞ்ஞிக்கககத அதிகி்து அட்திதாபசிதணா விதாக இபோ்டது.  

மணலுண் அபிவிபோடத்ி உடவிதாந ் மசகப உடத்ிமதாகடட்க்ந் அபிவிபோட்தி உட்திமதாகட்ட ்

மசகபபேனுந் உந்பாங்க்ட்ிபோ்பினுண், அ் டவிகந் அபிவிபோடத்ி உட்திமதாகடட் ்
மசகபக்குித டவிகநாக அங்கீகிக்க்ட்ிாகணபோ் அச ்மசகபபே் பகக காஞ்்து.  

அட்ககணத பகாகணட்துப மசகபகந் திகஞக்கநடத்ினூாக காஞ்் மணதிக 
ஆநஞிபேபோக்கா அனுணதி ட்மாது ச்றுக்சகாந்ந்ட்ுந்நது.  

රාජ්ය අ ාතයාාංශදව ළාරලැ ලණි.. 

 
2020 අේ ෝව්තු 05 ාන දිනණති පීඑව්/සිඑව්ඒ/චක්රේක//31/2020 මර  ජ්නාිපළති ේක/්ගේ  චක්රේකයදව අුවා 
අ ාතය  ්ඩලලේ  අ ාතයාාංශද ා ා රාජ්ය අ ාතයාාංශද අතර  ානා ව්ගළ්  ියිප ්  ළි දි ේාකර /ර  ණටත ව් , 
අාශයතාාදකර ළණන නණේ න අාව්ාාාල ී  රාජ්ය අ ාතයාාංශ ව ා ා /ාමණද ්ඩලල මාද/් ාද ලදා ී  ව්  
ේව ාා අාශයතාා අුවා /ාමණදාාමණදදකර ්රතිවාංියාානද /ර  ිමිනකර අුව ත /ාමණද ්ඩලල ද ාා  ණටත්ග 
ියිප ් ා /ර  ණටත ව්  උළේමව් ලදා ී  ඇත. 
 
ඒ අුවා රාජ්ය අ ාතයාාංශාලව ළණාඇත ඇති ියනදදකරව අුවා /ාමණද  ්ඩලල රාජ්ය අ ාතයාාංශ ේාත අිම්ත ත 
/රන ලී . නා අාශයතා අුවා /ාමණද  ්ඩලල අුව ත /ර  ණටත ව ම අාශය ියදාර  කරනා ලී . 

தாை் 06 
ணி பத் தை்ை்யாந்ந் 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 
தமந்றுவிை்ைத்தட்ட 
உ்தியாை்ை்

பிண் ்ிை்கை  
ிை்ெச்ி்தி

ட்ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண் 

 அகட்துசைா்ட அறிவு 
ட்ட்/ ங்ைத்தடட் தமந்சி 

உப்ா
ட்டு 

சபி
ாட்டு 

வியெட ைன்வி, முகநொா ைன்வி ந்று் உடத்டு்ன் ைன்வி  

பகசாா 
க்விக்கு் 
சாறு்ா பத 
உட்திமதாகட்டக்ளு
க்கா பே்சிச ்
சசதணவ்ு    

34 
உட்திமதாகட்டக்
ந்  

இஞ்டு 
ாக்ந் 
சகாஞ் 2 
சசதணவ்ு
கந்   

0.177   க்ாதக் க்விச ் ச்ட்கட 
கபக்டுட்துட் 

சடா்ாக அறிவுறுட்துட். 

பிந்கநகநி் ாசாகக்கு 
பிமபசிக்குண் சடவீடட்கட 
அதிகிட்ட் ண்றுண் 
பிந்கநககந ாசாககநி் 
டக்ககபக்குண் சடவீடட்கட 
அதிகி்ட்கா 
படிக்ககககந 

மண்சகாந்ந்.  

பகசாா க்விபே் வீ 
மாக்குகந் சடா்ாக 

அறிவுறுட்துட். 

ணட்தித, ஊபா ண்றுண் பணட்தித 
ணாகாஞங்கநி் பகசாா 
க்வி ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந 

எழுங்குசசத்ட்.  

பகசாா 
க்விக்கு் 
சாறு்ா பத 
உட்திமதாகட்டக்ளு
க்கா பே்சிச ்
சசதணவ்ு    

20 
உட்திமதாகட்டக்
ந்  

01 எபோ ாந் 
சசதணவ்ு 

(Z o o m 
சடாழி்த்
ட்தினூாக

 )  

  பகசாா க்விபே் வீ 
மாக்குகந் சடா்ாக 

அறிவுறுட்துட் . 

ாசாககளுக்கு 100 
சடாழி்த் சுகணக் 
கூ்ங்ககந பனங்குண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் சடா்ாக 

அறிவுறுட்துட் .  

க்ாதக் க்விச ்
ச்ட்கட 
கபக்டுட்து
ட் சடா்ாக 
பகசாா க்வி 
சசத்றி் 
உட்திமதாகட்டக்
கந அறிவுறுட்ட்   

176 சசத்றி் 
உட்திமதாகட்டக்
ந் 

01 எபோ ாந் 
சசதணவ்ு 

(Z o o m 
சடாழி்த்
ட்தினூாக

 )  

  க்ாதக் க்விச ் ச்ட்கட 
கபக்டுட்துட் 

சடா்ாக அறிவுறுட்துட்.  

ணாகாஞ, பத 
உட்திமதாகட்டக்ளு
க்கா ழுட்டறிவு 
தி அறிவுறுட்ட் 
ிகன்சச்ி 

180 பகசாா 
க்வி 
உட்திமதாகட்டக்
ந் 
 

01 எபோ ாந் 
சசதணவ்ு 

(Z o o m 
சடாழி்த்
ட்தினூாக

 )  

  க்ாதக் க்விச ் ச்ட்கட 
கபக்டுட்துட் 

சடா்ாக அறிவுறுட்துட். 

ாசாகக்கு சச்ாட 
பிந்கநககந இங்காஞ் 
ண்றுண் க்விக்கா 

ச்ட்்ட்கட பனங்குட் .  

6.3 ணி ப அபிவிரு்தி 

6.3.1 உப்ாடட்ு ிை்ெச்ி்திடட்ங்ைப் 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 
தமந்றுவிை்ைத்தட்ட 
உ்தியாை்ை்

பிண் ்ிை்கை  
ிை்ெச்ி்தி

ட்ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண் 

 அகட்துசைா்ட அறிவு 
ட்ட்/ ங்ைத்தடட் தமந்சி 

உப்ா
ட்டு 

சபி
ாட்டு 

விமச ண்றுண் 
உ்டுட்ட் 
க்விக்குித 
சு்றுிபோண் ண்றுண் 
ஆமாசகக் 
ககமதடு (37/2020) 
சடா்ாக 
பே்றுவி்ாநக்
கந் 
பே்றுவிக்குண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண்  

Zoom 
சடாழி்த்ட்தி
னூாக 3750 
விமச க்வி 
உட்திமதாகட்டக்
ந், ஆசிித ்
ஆமாசகக்ந், 
அதிக்ந் 

07 எபோ ாந் 
சசதணவ்ு
கந்  

  சிறுபக்கந ணதி்பீடு சசத்ட்  

க்விக்கா ச்ட்ங்ககந 
்டுட்திக் சகாடுட்ட்  

சௌதீக பசதிககந பனங்குட்  

உ்டுட்ட் க்வி  

டி  ் கணத க்விட் 
தி்ப் ண்றுண் டி  ்
கணத ாட் தி்ங்ககந 

பகுட்ட் .  

விமச ண்றுண் 
உ்டுட்ட் 
க்விக்குித 
சு்றுிபோண் ண்றுண் 
ஆமாசகக் 
ககமதடு (37/2020) 
சடா்ாக ணாகாஞ 
ண்ட்தி் 
பே்றுவிக்குண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண்  

விமச க்வி 
உட்திமதாகட்டக்
ந், அதிக்ந் 
ண்றுண் 
ஆசிிதக்ந்  

12 எபோ ாந் 
சசதணவ்ு
கந்  

3.2   சிறுபக்கந ணதி்பீடு சசத்ட்  

க்விக்கா ச்ட்ங்ககந 
்டுட்திக் சகாடுட்ட்  

சௌதீக பசதிககந பனங்குட்  

உ்டுட்ட் க்வி  

டி  ் கணத க்விட் 
தி்ப் ண்றுண் டி  ்
கணத ாட் தி்ங்ககந 

பகுட்ட் .  

உ்டுட்ட் 
க்விபேனூாக 
விமச 
மடகபககநபகத 
ணாஞபக்ளுக்கு 
க்லுக்கா 
ச்ட்்ங்ககந 
மணண்டுட்துபட்குி
த 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந்  
(JICA)  

45 பகசாாக் 
க்வி  
உட்திமதாகட்டக்
ந், அதிக்ந் 
ண்றுண் 
ஆசிிதக்ந் 
(ப்மண் 
ணாகாஞண்) 

01 எபோ ாந் 
சசதணவ்ு 

0.044   விமச க்விட் துகபே் 
சி்ட கபகககந 
ிணா் சடா்ாக 

அறிவுறுட்ட். 

உ்டுட்ட் க்விக்கா 
ச்ட்ங்ககந 
்டுட்துபட்கா உாத 

பழிபகககந பகுட்ட்.  

உ்டுட்ட் 
க்விபேனூாக 
விமச 
மடகபககநபகத 
ணாஞபக்ளுக்கு 
க்லுக்கா 
ச்ட்்ங்ககந 
மணண்டுட்துபட்குி
த 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந்  
(JICA)  

24 
உட்திமதாகட்டக்
ந், அதிக்ந் 
ண்றுண் 
ஆசிிதக்ந் 
(மண் ணாகாஞண்)  

01 எபோ ாந் 
சசதணவ்ு 

0.014   உ்டுட்ட் க்வி சடா்ாக 

அறிவுறுட்ட்.  

உ்டுட்ட் க்வி 
சடா்ாக மடசித 
க்விபேத் க்லூி 
விிவுகதாநக்
கந அறிவுறுட்துண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண்   

பதண் மடசித 
க்விபேத் 
க்லூிபே் 40 
விிவுகதாநக்
ந்  

01 இஞ்டு 
ாந் 
சசதணவ்ு   

0.074   உ்டுட்ட் க்விகத 
க்ாத ாசணா்ாக 
மடசித க்வித் க்லூிபே் 
ாசறிபே் 
உந்நக்குபட்காக 
அப்றி் 
விிவுகதாநக்கந 

அறிவுறுட்ட் . 

உ்டுட்ட் க்விகத 
மணண்டுட்துபதி் 
ஆசிிதக்நி் ஞிகந் 

சடா்ாக அறிவுறுட்துட்..  
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 
தமந்றுவிை்ைத்தட்ட 
உ்தியாை்ை்

பிண் ்ிை்கை  
ிை்ெச்ி்திட்

ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண்  அகட்துசைா்ட 

அறிவு டட்்/ 
ங்ைத்தட்ட தமந்சி 

உப்ா
ட்டு 

சபி
ாட்டு 

உ்டுட்ட் க்வி பக 
சடா்ாக மடசித 
க்விபேத் க்லூி 
விிவுகதாநக்கந 
அறிவுறுட்துண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண்  

ணஹகண மடசித 
க்விபேத் 
க்லூிபே் 27 
விிவுகதாநக்
ந்  

01 இபோ ாந் 
சசதணவ்ு  0.031   உ்டுட்ட் க்விகத 

க்ாத 
ாசணா்ாக 
க்விபேத் 
க்லூிகநி் 
ாசறிபே் 
உந்நக்குபட்காக 
விிவுகதாநக்கந 

அறிவுறுட்துட். 

உ்டுட்ட் க்வி 
மணண்ா்டி் 
ஆசிிதக்நது 
ஞிகந் சடா்ாக 

அறிவுறுட்துட்.  

பத ணதி்பீட்ுக் குழு 
உறு்பிக்ளுக்கா 
பே்சி ிகன்சச்ிககந 

ாட்துட் .  

பத 
ணதி்பீட்ுக் குழு 
உறு்பிக்ந் 
(சிங்கந 
சணாழிபே் 183 
ம,் டபன் 
சணாழிபே் 54 
ம)்  

08 ணாட 
பே்சி 

ிகன்சச்ி. 
Z o o m 
சடாழி்த்
ட்தினூாக   

  விமச 
மடகபபகத 
பிந்கநககந 
ணதி்பீடு சசத்ட், 
ாசறி 2022 ூ் 
ணாடண் 30ண் திகதி 

ிகபகபண்.  

அண்் முைாக்து் 

 அட்்ட ஆட்து 
பகாகணட்துபண் 
சடா்ா ாசாக 
ாதுகா்பு பழிகா்் 
ககமதடு சடா்ாக 
ணாகாஞ ண்றுண் பத 
உட்திமதாகட்டக்கந 
அறிவுறுட்ட்  

56 
உட்திமதாகட்டக்
ந்.  

01 இபோ ாந் 
சசதணவ்ு  

 0.162 ாசாக ாதுகா்பு 
பழிகா்் ககமதடு 
சடா்ாகவுண் 
அட்து் 
இகஞ்டடாக 
சபநிபே்ட்ுந்ந 
16/2021 சு்றுிபோண் 
சடா்ாகவுண் 
அறிவுறுட்ட்  

தாடொகன சுைாா ந்று் யதாஷாை்கு ிை்ெச்ி்திட்ட்  

ணசபழுசச்ி் ாசாக 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

70 
உட்திமதாகட்டக்

ந்  

01 ாந் 0.026  ணசபழுசச்ிகத 
விபோட்தி சசத்ட் 
சடா்ாக 
அறிவுறுட்துட்  

உநச ்சுகாடா 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 
( ிகன்ிக) – சட் 
ணாகாஞண் 

47 ஆசிிதக்ந் 01 ாந் (3 
ணஞிட்திதா
ங்கந்) 01 
ிகன்சச்ி 

  
உநச ்சபெக க 
மணுட் ண்றுண் 
இ்சபோக்க 
சுகாடாண் சடா்ாக 
அறிவுறுட்துட் 

உநச ்சுகாடா 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 
( ிகன்ிக) – கினக்கு 
ணாகாஞண் 

92 ஆசிிதக்ந் 2 ாக்ந் (03 
ணஞிட்திதா
ண்) 04 
ிகன்சச்ிகந் 

  
உநச ்சபெக க 
மணுட் ண்றுண் 
இ்சபோக்க 
சுகாடாண் சடா்ாக 
அறிவுறுட்துட் 

உநச ் சுகாடா ிகன்சச்ி 
(ிகன்ிக) – பக்கு 
ணாகாஞண்   

58 ஆசிிதக்ந் 2 ாக்ந் 

(03 

ணஞிட்திதா
ங்கந்)     04 
ிகன்சச்ிகந்  

  
உநச ்சபெக க 
மணுட் ண்றுண் 
இ்சபோக்க 
சுகாடாண் சடா்ாக 
அறிவுறுட்துட் 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 

தமந்றுவிை்ைத்தட்
ட 

உ்தியாை்ை்
பிண் 

்ிை்கை  

ிை்ெச்ி்திட்
ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண்  அகட்துசைா்ட 

அறிவு டட்்/ 
ங்ைத்தட்ட 

தமந்சி உப்ா
ட்டு 

சபிா
ட்டு 

உநச ் சுகாடா ிகன்சச்ி 
(ிகன்ிக) – மண் 
ணாகாஞண்  

59 ஆசிிதக்ந் 12 ாக்ந் 

(03 

ணஞிட்திதா

ங்கந்)     04 

ிகன்சச்ிகந்  

  
உநச ்சபெக க 
மணுட் ண்றுண் 
இ்சபோக்க 
சுகாடாண் 
சடா்ாக 
அறிவுறுட்துட் 

ைிை் ைன்வி அபிவிரு்தி  

Geogebra க்் 

சண்சாபோந் சடா்ா 
ஆசிித ் இதநவு 
அபிவிபோட்தி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண்.   

2000 
உட்திமதாகட்ட்
கந்  

01 எபோ ாந் 
ிகன்சச்ி 

0.073  Geogebra க்் 

சண்சாபோநி் 
உமதாகட்து் 
க்் க்பிட்ட் 
சசத்பகபே் 
ாபக  

கஞிட் ாண் ண்றுண் 
கஞிட ா க்பிட்டக 
அடி்கதாகக் சகாஞ் 
சசத்ாடுககந 
அடி்கதாகக் சகாஞ் 
ஆாத்சச்ி 

20 
(Zoom 
சடாழி்த்ட்
கட 

உமதாகிட்து)  

21 ாக்ந் - 
 

 ஆாத்சச்ி 
சடா்ாக 

சாதுக் க்வி 
வீணத்டுட்ட் 
சசத்றி்ட்தி் கீன்  
(GEMP)  கஞிட் ாக் 

க்க மணண்டுட்துண் 
(MLE) ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

கபக்டுட்ட்டுண் 
ாசாககநி் 
ஆசிிதக்ளுக்கா 
இதநவு விபோட்தி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண்  

570 
(Zoom 
சடாழி்த்ட்
கட 

உமதாகிட்து)  

2 ாக்ந் - 
 

 ‘சடலிச” 

சசத்ாடுககந 
அடி்கதாகக் 
சகாஞ் க்் 
ண்றுண் “ிபாஞக் 
க்் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண்” 
சடா்ாக 
அறிவுறுட்ட்  

விஞ்ஞாணை் ைன்வி அபிவிரு்தி  

ஆசிிதக்நி் சண் 
தி் விபோட்தி 

ிகன்சச்ிட்தி்ண்  “Soft 
skills development pro-
gramme”  ிகன்ிக 

ிகன்சச்ி  

200 
ஆசிிதக்ந் 

2 ிகன்சச்ிகந் 
எபோ ிகன்சச்ி 
10 ாக்கநக் 
சகாஞ்து 

  
இகஞத ாபக, 
Power point presen-
tations 
மண்சகாந்ளுண் 
பக, 
விாட்டாந்ககந 
பகதாக ட்சச்ு 

சசத்பண் விடண், 
Google forms 
இக 
உமதாகிக்குண் 
பக, காசஞாநிட் 
சடாழி்த்ட்கட 
உமதாகிட்து 
க்பிட்ட் 
சசத்ாடுககந 
மண்சகாந்ளுண் விடண் 
சடா்ா அறிவு  

ஆங்கின் ந்று் சபிாடட்ு சாழிை் ைன்வி அபிவிரு்தி  

பிமடச ஆங்கி உடவி 
ிகதங்கநிலுந்ந புதித 
உட்திமதாகட்டக்கந் 
பே்றுவிட்ட் 

22  
உட்திமதாகட்ட்

கந் 

03 ாக்ந். 1 
ிகன்சச்ி 

0.175 - ிகன்ிக 
க்பிட்டலுக்காக 
கஞஞிதறிகப 
பனங்குட். 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 
தமந்றுவிை்ைத்தட்ட 

உ்தியாை்ை்பிண் 
்ிை்கை  

ிை்ெச்ி்திட்
ட ைான் 

முலீடு ரூ. மின்லிண்  
அகட்துசைா்ட 

அறிவு டட்்/ 
ங்ைத்தட்ட 

தமந்சி உப்ாட்டு சபிாட்
டு 

மண்் சணாழி 
க்பிக்குண் 
ஆசிிதக்ளுக்கா 
விமச மசகபபே் 
பே்சி  

43  ஆசிிதக்ந் 10 ாக்ந், 1 
ிகன்சச்ி 

2.348 - மண்் சணாழி 
அறிகப பனங்குட் 

சாழின்நுட்தை் ைன்வி அபிவிரு்தி  

உத ் ட 
சடாழி்த்வித் 
ாட் துக 
கபகபேலுந்ந 
ாசாககளுக்கு 
பனங்க்டுபட்காக 
எதுக்க்்டிபோக்குண் 
ாபகபேலிபோ்து 
அக்்் 
பாகங்ககந 
ிமசாதிட்ட்  

8 
உட்திமதாகட்டக்ந் 

1 ாந் 1 
ிகன்சச்ி 

  சாறிபேத் 
சடாழி்த்வித் 
ாடத்ுகபே் 
கீன் மணா்ா ்
பாக 
சடாழி்த்வித் 
சடா்ா 
பிமதாக 
சசத்ாடுகளு் 
கூடித அறிகப 
பனங்குட்  

ணதி்பீட்ு 
விதிபகககந 
டதாிட்ட்—
சாறிபேத்  
சடாழி்த்வித் 

ாண் (ET) 

10 
உட்திமதாகட்டக்ந் 

3 ாக்ந் 1 
ிகன்சச்ி 

  சாறிபேத் 
சடாழி்த்வித் 
ாட்தி்குித 
ணாதிி 
விாட்டாந்ககந 
டதாிட்ட் 
சடா்ாக 
ஆசிிதக்கந 
அறிவுறுட்துட் 
(ET) 

க.சா.ட (உ.ட) 
சடாழி்த்விதலுக்கா
 விஜ்ஜா் ா 
ணதி்பீட்ு 
விதிபகககந 
டதாிட்ட். 

(SFT) 

11 
உட்திமதாகட்டக்ந் 

3 ாக்ந் 1 
ிகன்சச்ி 

  சடாழி்த்விதலு
க்கா விஜ்ஜா 
ாட்தி்குித 
ணாதிி 
விாட்டாந்ககநட் 
டதாிட்ட் 
சடா்ாக 
ஆசிிதக்கந 
அறிவுறுட்துட் 
(SFT) 

கு்ாத்வு ீதிபோ 
ஆாத்சச்ி சடா்ாக 
ணாகாஞ 
உட்திமதாகட்டக்கந 
அறிவுறுட்துட்  

12 
உட்திமதாகட்டக்ந் 

01 ாந் 01 
ிகன்சச்ி 

  07 விாக்சகாடத்ுட் 
சடாகுதிககநக் 
சகாஞ்டாக 09 
ணாகாஞங்கநிலிபோ
்துண் 
டகப்ககந் 
ச்றுக்சகாந்ந்  

ணக் சாபோநித் விஜ்ஜாண்  

ணக் சாபோநித் 
விஜ்ஜா ப்மாடி 
விாட்டாந்ககந 
டதாிட்ட் 

20 ஆசிிதக்ந் 03 ாக்ந், 02 
ிகன்சச்ிகந் 

  ணக் 
சாபோநித் 
விஜ்ஜா் 
ாட்தி்குித 
ணாதிி 
விாட்டாந்ககந 
டதாிட்ட் 
சடா்ாக 
ஆசிிதக்கந 
அறிவுறுட்துட்  
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 
தமந்றுவிை்ைத்தட்ட 
உ்தியாை்ை்பி

ண் ்ிை்கை  
ிை்ெச்ி்திட்

ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண்  அகட்துசைா்ட 

அறிவு டட்்/ 
ங்ைத்தட்ட 

தமந்சி உப்ா
ட்டு 

சபி
ாட்டு 

ொாணை் ைன்வி ந்று் ெமூ ன்லிை்ை்  

பாறு, குடிபேத் க்வி 
ண்றுண் 
இகஞ்ாவிடாச ்
சசத்ாடுகளு் 
டழுவிதடாக 
டதாிக்க்் 
சசத்ாடுகந் 
கக்தலு் 
சடாப்ுகத ஆசிித ்
பே்சிக் கபோவிககந 
டதாிட்ட் ண்றுண் அக் 
கக்த்களு் 
சடாப்ுகத ஆசிித ்
பே்சி சசதணவ்ுகந் 
(சிங்கநண், டபன்) 

98 ா் 
ஞி்ாநக்ந் 

19  
ிகன்சச்ிகந் 

 1.0 சி்ட பிக னுண் 
மகா்ாக்  
பாக்குபட்காக 
டதாிக்க்் 
சசத்ாடுககந 
அடி்கதாகக் 
சகாஞ் ககமதடு 
சடா்ாக 
பே்றுவி்ாநக்
கந பே்றுவிக்குண் 
அறிகப பனங்குட்  

சணாடாக் க்விக் 
சகாந்கக ண்றுண் 
சசத்ாட்ுட் தி்டக்ட 
பநாத்வு சசத்பண் ிகன்சச்ி 

98 ா் 
ஞி்ாநக்ந் 

04 
ிகன்சச்ிகந் 

 0.497 சணாடாக் க்விக் 
சகாந்கக ண்றுண் 
சசத்ாட்ுட் 
தி்ட்கட பநாத்வு 
சசத்பட்கு 
அபசிதணா 
கபோவிககந 
டதாி்ட்குித 
அறிகப பனங்குட்  

தாடொகன நூனை அபிவிரு்தி  

விகநதி் பக்க 
ாசாக 
தகசணா்க மணுண் 
பக சடா்ாக 
ணாகாஞ, பத தக 
எபோங்கிகஞ்பு 
உட்திமதாகட்டக்கந் 
பே்றுவிட்ட். 

10 தக 

எபோங்கிகஞ்பு 
உட்திமதாகட்டக்ந் 

08 
ணஞிட்திதா
ங்கந்  

0.065  விகநதி் பக்க 
ாசாக 
தகசணா்க 
ாட்திச ்சச்லுண் 
விடண் சடா்ா 
அறிவு 

ஆண்் பிிவு 
ணாஞபக்ளுக்கா புதித 
பாசி்பு  ஊக்குவி்பு 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட 
அறிபகண் சசத்ட்.  

22 ஆண்க் க்வி 

ஆசிிதக்ந் 
08 
ணஞிட்திதா
ங்கந்  

0.039  ஆண்் பிிவி் 
ணாஞபக்ளுக்காக 
புதித 
பாசி்பு..ஊக்குவி்பு 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட 
அறிபகண் 
சசத்பட்குித 
ஆமாசககந் 
ண்றுண் அறிகப 
பனங்குட் 

புட்டக ழுட்டாநக்கந 
அறிவுறுட்துண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

27  
உட்திமதாகட்டக்ந் 

16 
ணஞிட்திதா
ங்கந்  

0.124  புட்டகண் ழுதுபட் 
ஆண்ட்திலிபோ்து 
த் எ்க 
சபநிபேடுபட்கா 
இறுதிச ்சசத்ாடு 
பகபே் சக 
டிபககந் 
சடா்ா அறிகப 
பனங்குட்  
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 
தமந்றுவிை்ைத்தட்ட 
உ்தியாை்ை்பி

ண் ்ிை்கை  
ிை்ெச்ி்திட்

ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண்  அகட்துசைா்ட 

அறிவு டட்்/ 
ங்ைத்தட்ட 

தமந்சி உப்ா
ட்டு 

சபி
ாட்டு 

விகபாடட்ு ந்று் உடந்ைன்வி ய்தாடு 

ாசாக விகநதாட்ு் 
பே்றுவி்ாநக்ந் 
ண்றுண் ஆசிிதக்ளுக்காக 
ிகன்ிக பகபே் 12 
பே்சி ிகன்சச்ிககந 
ாட்துட். ( ாசாக 
விகநதாட்ுச ்
சங்கங்களூாக)  

5000 விகநதாட்ு் 

பே்றுவி்ாநக்
ந் ண்றுண் 
ஆசிிதக்ந் 

200 
ிகன்சச்ிகந் 

- - மகாவி் 19 கபஸ் 
ப் காஞணாக 
வீடுகநி் 
பங்கிபேபோக்குண் 
ாசாக 
விகநதாட்ு 
ஆசிிதக்ந் ண்றுண் 
ாசாக 
விகநதாட்ு் 
பே்றுவி்ாநக்ந
து விகநதாட்ு 
்றித அறிகப 

இ்க்டுட்துட் .  

ாசாக உ்  
ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் 

 ிகன்ிக 
பககணபொ
ாக 
மண்சகாந்ந
்்து 

  சுகாடாணா 
பான்சபா்றி்கு 
மடகபதா அறிகப 
பனங்குட் 

அகின் ைன்வி அபிவிரு்தி 

சக ணாகாஞங்ககநபண் 
பிதிிதிட்துப்டுட்டக் 
கூடித பககபே்.அனகித் 
ாங்களுக்குித 
(கீகனட்மடத சங்கீடண், 
சிட்திண், மணகட்மடத 
சங்கீடண், ண், ாகவுண் 
அங்கிதலுண்) ாக் 
காசஞாநிககந திவு 
சசத்ட் ண்றுண் அப்க 
தி்ாக்கண் சசத்பண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண், 

862 அனகித் க்வி 

ஆசிிதக்ந் 
34 
ிகன்சச்ிகந் 

0.938  காசஞாநி ண்றுண் 
கஞஞிட் சடாழி் 
த்் பே்சி 
ண்றுண் 
ஆக்கபூப்ணா 
பிமதாக 
ிகன்சச்ிட்தி்ங்கந் 
சடா்ா 
தி்கந் 

ெ் ந்று் விழுமிை் ைன்வி  

க.சா.ட (சா.ட) 
ணாஞபக்ளுக்காக 
சௌட்ட சணத 

ாட்தி்கா Zoom 
சடாழி்த்ட்தினூாக 
கபோட்டங்குககந 
ாட்துட் 

1500 ணாஞபக்ந்  10 
ிகன்சச்ிகந் 

-  க.சா.ட (சா.ட) 
ணாஞபக்ளுக்கு 
சௌட்ட சணத ாண் 
்றித அறிவு 

க.சா.ட (உ.ட) 
ணாஞபக்ளுக்காக 
சௌட்ட ாகீக 

ாட்தி்கா Zoom 
சடாழி்த்ட்தினூாக 
கபோட்டங்குககந 
ாட்துட் 

1500 ணாஞபக்ந்  10 
ிகன்சச்ிகந் 

  

- 
 

 க.சா.ட (உ.ட) 
ணாஞபக்ளுக்கு 
சௌட்ட ாகீக 
ாண் ்றித அறிவு 

விொ் ந்று் சுந்நாடன் ைன்வி ந்று் உம் முகநக் சாழின்நுடத் தாட அபிவிரு்தி 

GLOBE  சு்ா் க்வி 
சடா்ாக விபசாத 
ஆசிிதக்கந 
பே்றுவிக்குண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

35 ஆசிிதக்ந் 1 ாந்    சூன் க் 
மணுபட்காக 
சு்ா் ்றித 
க்கக ண்றுண் 
சு்ா் ாதுகா்பு 
சடா்ா அறிவு 

க.சா.ட (உ.ட) விபசாத 
ா ஆசிிதக்ளுக்கா 
ிகன்ிக ஆசிித ்
பே்சி 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட 

ாட்துட் . 

65 ஆசிிதக்ந் 1 ாந்    விபசாத சாபோநித் 
விஜ்ஜாண் ்றித 
பே்சி 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 
தமந்றுவிை்ைத்தட்ட 
உ்தியாை்ை்பி

ண் ்ிை்கை  
ிை்ெச்ி்திட்

ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண்  

அகட்துசைா்
ட அறிவு டட்்/ 

ங்ைத்தட்ட 
தமந்சி 

உப்ாட்
டு 

சபிா
ட்டு 

க.சா.ட (உ/ட) உபே ்
பககண சடாழி்தவித் 
ா ஆசிிதக்ளுக்கா 
ிகன்ிக ஆசிித ் பே்சி 

ிகன்சச்ிககந ாட்துட் . 

82 ஆசிிதக்ந் 3 ாக்ந்    தஞ் 
கட்ு்ாட்ு 
பககண 
சடா்ா 
அறிவு 

ிை், விாதாை் ைன்வி ந்று் ைை்கீடு 

SLIM ிறுபட்து் 
எ்றிகஞ்து சடாழி் 
பகமபா ்சங்கங்களூாக 
ஞி்ாந ்குழுசபா்று 
அனுபங்ககந் 
ச்றுக்சகாந்பட்காக 
ிகன்ிக பககணபொாக 
பே்சிச ்சசதணச்பா்க 

ாட்துட். 

சக 
ணாகாஞங்கநிலுண் 
சடாழி்பக
மபா ்சங்கங்கநது 
சாறு்ாசிித்
கந் 

   ஞி்ாந ்
சகசதா்றி் 
அனுபட்கட் 
ச்றுக்சகாந்ந் 
்றித அறிவு 

இகத்தாடவிாணெ ்செந்தாடுைப் ந்று் யனதிை தாடவிாணெ ்செந்தாடுைப் 

புதித ணாஞப ்ாாளுண்  
சு்றுிபோட்தி் பிகாண் 
ணாகாஞ 
எபோங்கிகஞ்ாநக்கந 
அறிவுறுட்துட் ( ணட்தித, 
பமண், ப ணட்தித, ஊபா, 
சகபபா) 

2 ிகன்சச்ிகந்/ 100 
உட்திமதாகட்டக்
ந் 

2 ாக்ந் 
(எபோ ாந் 

சசதணவ்ுக
ந் 

) 

 0.19 ாதகட்தி் 
அடி்கக் 
மகா்ாடுககந 
ாசாக 
சபெகட்தி்கு 
சடநிவுடுட்துபட
் பக்கிதடத்ுபண் 

மகாவி் 19 சபா்களுக்கு 
ணட்திபே் பிந்கநகநி் உந 
னுக்காக ணாஞப ்
ஆமாசக ஆசிிதக்கந் 
பே்றுவிக்குண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் (சட் 
ணாகாஞண்) 

42 ணாஞப ்
ஆமாசக 
ஆசிிதக்ந் 

2 ாக்ந்  0.197   

ாசாக 
ணாஞபக்ளுக்கு 
உந க 
்டுட்திக் 
சகாடு்து 
சடா்ாகவுண் 
உநச ்
சுகாடாட்கட 
மணண்டுட்துபட் ,
பக்கிதடத்ுபபண்.  

”ணகின்சச்ிதா 
திக்ாசணா்கக் 
க்டிசதழு்புபட்காக – 
பஞ்டுண் ா் ாசாகக்கு” 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி்குித 
விிவுகககந திவு 
சசத்ட்.  

8 சிங்கந ண்றுண் 
டபன் சணாழி 
பெணா 
விிவுககந் 

(ாட்ிலுந்ந சக 
ஆசிிதக்ளுண் 
இப் 
விிவுகககந 
சசவிணடு்ட்கா
 ச்ட்்ண் 
்டுட்திக் 
சகாடுக்க்்து.
)  

  0.091 பிந்கநகநி் 
உநச ்
சுகாடாட்தி் 
சணிககத் 
மணுட் ண்றுண் 
பஞ்டுண் 
ாசாகக்கு 
பபோகக டபோண் 
பிந்கநகந் 
சடா்ாக 
சசத் 
மபஞ்டித விடண் 
்றிதது  

க்லுக்கா குறிக்மகாந் 
னுண் சசத்றி்ட்தி் கீன் 
சடாழி் பழிகா்் 
சடா்ாக அதிக்ந், 
ஆசிிதக்ந் ண்றுண் 
உட்திமதாகட்டக்கந 
அறித்டுட்துண் எபோ ாந் 
சசதணவ்ு 

1 சசதணவ்ு / 45 
உட்திமதாகட்டக்
ந் 

1 ாந்  0.043 ாசாக 
சடாழி் 
பழிகா்் 
சசத்பககத 
பகவுண்  
பககணப் 
சசத்டுட்ட் 
சடா்ாக 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 

தமந்றுவிை்ைத்தட்
ட 

உ்தியாை்ை்
பிண் 

்ிை்கை  

ிை்ெச்ி்திட்
ட ைான் 

முலீடு ரூ. மின்லிண்  அகட்துசைா்ட 
அறிவு டட்்/ 
ங்ைத்தட்ட 

தமந்சி 
உப்ாட்டு சபிாட்

டு 

இகஞ்ாவிடா பிதி 
அதிக்ந் ண்றுண் 
அதிக்ளுக்கா பே்சி 
சணாடிப் 
டதாி்ட்கா 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

13 பநபாநக்ந்    பே்சி சணாடிப் 
டதாி்து ்றித 
அறிவு 

சாஞ ்
டகபக்ளுக்கா 
ஆசிித ்பே்சி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

59  59 சாஞ ் 

டகபக்ந் 
07 

ாக்ளுக
த 2 இஞ்டு 
ிகன்சச்ிகந் 

0.709    சாஞ ்
டகபக்ளுக்கு 
ஆசிித ்பே்சி 
்றித அறிவு 

ணாஞப ்
ாாளுண்ட்தி்கா 
புதித 
சு்றுிபோட்தி்ககணத 
ணாகாஞ ண்றுண் பத 
எபோங்கிகஞ்பு  
உட்திமதாகட்டக்கந 
அறித்டுட்துண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

 100  
உட்திமதாகட்ட்
கந் 

02 
ிகன்சச்ிகந் 

  ணாஞப ்
ாாளுண்ட்தி்கு
ித புதித 
சு்றுிபோட்தி்க
கணத ணாகாஞ 
ண்றுண் பத 
எபோங்கிகஞ்பு 
்றித அறிவு 

தாடொகன ைன்விக லுவூடட்ன் 

ாசாகககநக் 
க்டிசதழு்புட் ண்றுண் 
பலுவூ்் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

09 
உட்திமதாகட்ட்
கந் 

02 ாக்ந் ிகன்ி
க 

பகபொ
ாக 

ாட்ட்
்து  

 ாசாகககநக் 
க்டிசதழு்புட் 
ண்றுண் பலுவூ்் 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி் 
குறிக்மகாந்ககந 
சடநிவுடுட்ட். 

டண் 5 புகண்ிசி் 
ிகன்ிக 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

300 ணாஞபக்ந் 03 ாக்ந் ிகன்ி
க 

பகபொ
ாக 

ாட்ட்
்து  

 டண் 5 
புகண்ிசி் 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்கட 
பலுவூ்் 

க்விபேத் க்லூிகநி் ஊழிதக்கந பலுவூ்் 

மடசித க்விபேத் 
க்லூிகநி் க்விசா ் 
ஊழிதக்நது இதநவு 
விபோட்தி ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

248 
உட்திமதாகட்ட்

கந் 

03 ாக்ந் 
வீடண் 6 

ிகன்சச்ிகந் 

0.819  க்வி சாா 
ஊழிதக்ளுக்குித 
இதநவு விபோட்தி 
சடா்ா அறிவு 

மடசித க்விபேத் 
க்லூிகநி் டபன் 
சணாழி பெணா க்வி 
சா ்ஊழிதக்நது கஞஞி 
அறிவு  இதநவு விபோட்தி் 
பே்சி ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

30 
உட்திமதாகட்ட்

கந் 

03 ாக்ந்  0.280  கஞி ்றித 
அறிவு  

மடசித க்விபேத் 
க்லூிகநி் ிப்ாகண் 
சா ்ஊழிதக்ளுக்கு 
தி்ப், ிதி ண்றுண் 
பகாகணட்துபண் ்றித 
ிகன்சச்ிகந் 

80 
உட்திமதாகட்ட்

கந் 

02 இஞ்டு 
ாந் பதிவி 
பே்சி 
ிகன்சச்ிகந் 

 0.280 தி்ப், ிதி 
ண்றுண் 
பகாகணட்துபண் 
்றித அறிவு 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 
தமந்றுவிை்ைத்தட்ட 
உ்தியாை்ை்பி

ண் ்ிை்கை  
ிை்ெச்ி்தி

ட்ட ைான் 

முலீடு ரூ. மின்லிண்  அகட்துசைா்ட 
அறிவு டட்்/ 

ங்ைத்தட்ட தமந்சி 
உப்ாட்டு சபிாட்

டு 

க்விபேத் 
க்லூிகளுக்கிகபோ
 விகநதாட்ு் 
மா்டி சடா்ாக 
அறிவுறுட்துண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

35 
உட்திமதாகட்டக்

ந் 

02 
ிகன்சச்ிக
ந் 

 0.074  

மடசித க்விபேத் 
க்லூிகநி் தி்ப் 
்றித பழிகா்் 
ககமதக் 
டதாி்ட்கா 
பநபாநக்ந் 
சசதணவ்ு 

 02 
ிகன்சச்ிக
ந் 

 0.211 தி்ப் 
சடா்ா 
பழிகா்் 
ககமதக்ட் 
டதாிட்ட் 
சடா்ா அறிவு 

டிவடட்ன் ஊடை தாகணமடண் ஆ்த ந்று் இ்டா் ிகன ைன்விமண் ைந்நன் ைந்பி்ன் 
செண்முகநமண் ைெ்ச்ிைாண அபிவிரு்தி 

கஞஞி ண்றுண் 
பகதகண்புட் தீவ்ுக் 
குழுவிலுந்ந 
ஆசிிதக்ளுக்கு வீ 
சடாழி்த் 
உகஞங்கந் 
சடா்ாக பே்சி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

72 ஆசிிதக்ந் 03 
ிகன்சச்ிக
ந் 

0.468  கஞஞி ண்றுண் 
பகதகண்புட் 
தீவ்ுக் குழுவி் 
இபோக்குண் 
ஆசிிதக்ளுக்கு 
வீ சடாழி்த் 
உகஞங்கந் ்றித 
அறிகப பனங்குட். 
(ம் கஞஞி, தி் 
கக) 

ம் கஞஞிகந் ண்றுண் 
அதிமபக இகஞத 
பசதிககந பனங்குட் 
சடா்ா பே்சி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

312 ஆசிிதக்ந் 07 
ிகன்சச்ிக
ந் 

0.210  ம் கஞஞிபே் 
த்ாடு 
சடா்ா பே்சி 
பனங்குட் 

தாடொகன, ன, ாைா ந்று் யசி ட்ட ைன்வி ி்ாை ந்று் முைாக்து செண்முகந 

GEMP 
சசத்றி்ட்தி் கீன் 
சபநிாட்ு பதுணாி 
்ட்தி்கா 
புகண்ிசி் 
பனங்குடலுக்குித 
அறிபக 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

05 
உட்திமதாகட்டக்

ந் 

2020.07.31 
- 

2021.12.01 

 4.974 ககணாி, க்வி 
பதுணாி ்றித 
அறிவு 

Diploma in Education 
Assessment and Evalua-
tion 2021-2022 மடசித  

க்வி ிறுபகட்திா் 
ாட்ட்் ாசறி 

18 
உட்திமதாகட்டக்

ந் 

04 
ணாடங்க

கநக் 
சகாஞ் 01 

ிகன்சச்ி 

0.738  க்விசா ்கஞி்பீடு, 
ணதி்பீடு, பிமதாக 
ீக்சககந 
ாட்துட், 
விாட்டாந்ககநட் 
டதாிட்ட், 
ட்டுட்ட், ீக்ச 
ிப்ாகண், 
விகட்டாந்ககந 
ிமசாதிட்ட்,  
ணாஞப ்அகவு 
ண்றுண் டவு் 
கு்ாத்வு ்றித 
பிமதாகீதிதா 
அறிவு 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 

தமந்றுவிை்ைத்த
ட்ட 

உ்தியாை்்
ைபிண் 

்ிை்கை  

ிை்ெச்ி்தி
ட்ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண்  அகட்துசைா்ட அறிவு 

ட்ட்/ ங்ைத்தடட் 
தமந்சி 

உப்ாட்
டு 

சபி
ாட்டு 

இங்கக க்வி ிப்ாக 

மசகப  I ண் பகு்பு 

உட்திமதாகட்டக்ளுக்கா
 இதநவு விபோட்தி 
ிகன்சச்ிட்தி்சணா்

க ாட்துட். (Supra) 

20 
உட்திமதாகட்ட

க்ந் 

100 
ணஞிட்திதா
தங்ககந
க் சகாஞ் 
01 ிகன்சச்ி 

0.840  க்வி ிப்ாகண் ண்றுண் 
பகாகணட்துபண், க்விக் 
சகாந்கக் கு்ாத்வு, 
க்விட் ட்டுட்ட் ண்றுண் 
ஆாத்சச்ி, உத ்
ண்ட்திா டகப் ண்றுண் 
சடா்ா் சடாழி்த் 
தி்கந், ஆசிித ்க்வி 
ண்றுண் ககட்தி் 
அபிவிபோட்தி ்றித அறிவு 

இங்கக க்வி ிப்ாக 

மசகப  II ண் பகு்பு 

உட்திமதாகட்டக்ளுக்கா
 இதநவு விபோட்தி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 
  

7 3 
உட்திமதாகட்ட

க்ந் 

காண் - 01 
பாண்         

 
01- 

ிகன்சச்ி 

0.047  க்விட் துகபே் ணிட 
ண்றுண் சௌதீக பந 
பகாகணட்துபண், சறுகக 
பகாகணட்துபண் ண்றுண் 
சடாழி்த் ணதி்பீடு, க்வி 
ஆாத்சச்ி சசத்றி் 
விபஞண் ்றித அறிவு 

இங்கக க்வி ிப்ாக 

மசகப  III  ண் பகு்பு 

(2013 
ணட்ு்டுட்ட்்) 
உட்திமதாகட்டக்ளுக்கா
 பாஞ்கண விபோட்தி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

150 
உட்திமதாகட்ட

க்ந் 

காண் - 01 
பாண்         

 
01- 

ிகன்சச்ி 

0.050  சாதுக் க்விக் சகாந்கககந், 
க்வி பகாகணட்துபண் ண்றுண் 
டககணட்துபண் ்றித 
மகா்ாடுகந் ண்றுண் விதண் 
சா ்க்கக, க்வி ்றித 
சசத்றி் 
பண்சணாழிவுககந 
டதாிட்ட் ்றித அறிவு 

உத ்அதிாஞ்கண 

ாசறிபே்    ( APP) 
கஞ்றித்் 
துககநி் இதநவு 
விபோட்தி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

475 
உட்திமதாகட்ட

க்ந் 

 2.420  அதிாஞ்கண ாசறிபே் 
கஞ்றித்் ாட் 
துககந் ்றித அறிவு 

இங்கக ஆசிித ்
க்விபேதாந ்
மசகபக்கு 
ணட்ு்டுட்ட்் 
பகபே் ிதணண் 
ச் 26 
உட்திமதாகட்டக்ளுக்கா
 மசகப ஆண் பே்சி 
சறி (சிங்கநண்/ டபன்) 

26 
உட்திமதாகட்ட

க்ந் 

காண் - 01 
பாண் 

        
ிகன்சச்ிட்

தி்ண்- 01 

1.632  ஆசிித ்க்வி ிறுபங்கந் 
ண்றுண் ஆசிித ்க்விபே் 
ஞிகந், க்விக்காக 
சடாழி்த்ண், மடசித 
க்விபேத் க்லூிகந் 
ண்றுண் ஆசிித ்பே்சிக் 
காசாககநி் ட்கண 
ண்றுண் ணதி்பீட்ுச ்
சசத்பக, ஆசிித ்
க்விபே் உகநாவித 
மாக்கிகந், க்வி ஆாத்சச்ி 
ண்றுண் சசத்றி்ங்கந், 
சடா்ா் ண்றுண்  
ப்கப்புட் தி் ்றித 
அறிவு 

சகாந்கக தி்ப் 

1000 மடசித 
ாசாககந் 
அபிவிபோட்தி சசத்பண் 
ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி்காக 
சடிவு சசத்த்் 
ாசாககநி் 
அதிக்ளுக்கு பபோா்ட் 
ண்றுண் 
டுட்டபகக்கா 
ாசாககத 
அடி்கதாகக் 
சகாஞ் தி்ங்ககந 
டதாிட்ட் சடா்ா 
பே்சி 

831  
உட்திமதாகட்ட
க்ந் 

08 ாக்ந் 
(சக 

ணாகாஞங்
களுண் 
உந்நங்கு

ண் விடணாக) 
Zoom 
சடாழி்த்
ட்தினூா
க 

- - மடசித 

ிகன்சச்ிட்தி்ட்தி்காக 

சடிவ்ுசசத்த்்் 

ாசாககநி் 

அதிக்ளுக்கு Zoom 
சடாழி்த்ட்தினூாக 

ாசாககத 

அடி்கதாகக் சகாஞ் 

பபோா்ட ண்றுண் 

டுட்டபகக்கா 

தி்ங்ககந 

டதாி்ட்குித அறிகப 

பனங்குட். 
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ிை்ெச்ி்திட்ட் 

தமந்றுவிை்ைத்
தட்ட 

உ்தியாை்
ை்பிண் 

்ிை்கை  

ிை்ெச்ி்தி
ட்ட ைான் 

முலீடு ரூ. 
மின்லிண் 

 அகட்துசைா்ட அறிவு 
ட்ட்/ ங்ைத்தடட் தமந்சி 

உப்ாட்
டு 

சபி
ாட்டு 

 டவு பகாகணட்துபண் 

புதித டவு மசகிக்குண் 
ப்மாடி 
ிகன்சச்ிட்தி்ண் 

(DHIS2)  ்றித பே்சி 

15  
உட்திமதாகட்
டக்ந் 

04 ாக்ந் 0.032 - DHIS2 சண்சாபோந் 
ாபகக்கா பே்சி 

ிகன்ிக பெணாக 
க்சச் விிட்ாந் 
(Advanced Excel)   
்றித பே்சி 

11 
உட்திமதாகட்
டக்ந் 

02 ாக்ந் 0.039 - Microsoft Excel ்றித உத ்
பிமதாக ீதிபோ அறிவு 
(Advanced practical 
knowledge)  

அகபபோக்குண் க்வி 

டண் பெ்றி் க்வி 
க்குண் ணாஞபக்நது 
ழுட்டறிவு ண்றுண் 
கஞிட் அறிவு மா் 
அடி்கட் தி்ககந 
அக்துந்ந ண்ண் 
்றித க்கக 

630  03 ாக்ந் - - டண் பெ்றி் க்குண் 
ணாஞபக்நது ழுட்டறிவு 
ண்றுண் கஞிட அறிகப 

அநவிடுபட்காக KOBO 
TOOL சண்சாபோந் ாபக 
ண்றுண் க்கககத 
பழிாட்துபது ்றித 
அறிகப் பனங்குட். 
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தாை் 07.   
சதாரு்த்தாட்டு அறிை்கை 

சடா
ிக்
கண் 

சதாரு்த்தாடு யந்சைாப்பத்தட ய்டி 
அசி் 

சதாரு்த்
தாட்டு் 
ண்க 

(சதாரு்
ாணது/ 

சதாரு்
ந்நது)  

சதாரு்ந்
நது ணிண் 

அது 
சாட்தாண 

சிறு 
விபை்ை் 

சதாரு்ந்ந 
ண்கக 

திை்ான்தின்  
ி்்தி 

செ்துசைாப்ந்
ைாை 

மு்சாழித்தடு
் ெிாண 

தீ்ாணங்ைப்/ 
டடிை்கைைப் 

1. 
கீய குறித்பிடத்தட்டுப்ப ிதி அறிை்கைைப்/ 
ைை்குைப் உி திண்தின் 
முண்கை்ைத்தட்டுப்பண.  

      
  

1.1 பபோா்ட ிதி அறிக்கககந் 
சாபோடட்

ணாது 
    

1.2 அச உட்திமதாகடட்க்நி் ப்ஞக் கஞக்கு 
சாபோடட்

ணாது 
    

1.3 
விதாா ண்றுண் உ்ட்தி ப்ஞக் கஞக்கு 
(பஞிக ப்ஞக் கஞக்கு) 

சாபோடட்ணாது 

1.4 கநஜ்சித ப்ஞக் கஞக்கு சாபோடட்ணாது 

1.5 விமச ப்ஞக் கஞக்கு சாபோடட்ணாது 

1.6 மபறு       

2 
பு்ைங்ைப் ந்று் ஆங்ைபிண் 
தாித்பு 
(ி.பி 445) 

      

2.1 
அச ிப்ாக சு்றுிபோண் 267/2018 ிகதா 
சசாடத்ுக்கந் ட்ிதக இ்்டுட்தி மஞி 
பபோட்.. 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.2 
க்நி் சண்ந ஆபஞங்கந்/ க்நி் 
சண்ந அக்ககந இ்க்டுடத்ி 
மஞிபபோட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.3 
கஞக்காத்வு விசாகஞ ஆபஞங்ககந 
இ்க்டுடத்ி மஞி பபோட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.4 
உந்நக கஞக்காத்வு அறிக்ககககந 
இ்க்டுடத்ி மஞிபபோட் 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.5 
அகடத்ு ணாடா்ட கஞக்கு சாாண்சங்ககந 
(CIGAS) டதாிடத்ு உித திடத்ி்  திகமசிக்கு 
அனு்புட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.6 
காமசாககந் ண்றுண் காசிக் க்கநகந் 
ஆபஞடக்ட இ்க்டுட்தி மஞிபபோட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.7 
சாபோ்திவு ஆபஞட்கட இ்க்டுட்தி 
மஞி பபோட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.8 
இபோ்பு ஆபஞட்கட இ்க்டுடத்ி 
மஞிபபோட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.9 
அழிவு, இன்பு ஆபஞட்கட இ்க்டுடதி 
மஞிபபோட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.10 
கப்பு ஆபஞங்ககந இ்க்டுடத்ி 
மஞிபபோட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

2.11 
உ டிப புடட்க ஆபஞடக்ட (GA-N20)   
இ்க்டுடத்ி சஞிபபோட். 

சாபோடட்
ணாது 

    

03. 
ிதிை் ைட்டுத்தாட்டுை்குி செந்தாடுைகபத் 
பிதிிதி்துத்தடு்ன் (ி.பி . 135)  

      

3.1 
ிதிபேத் அதிகாங்ககந ிறுபடத்ினுந் 
கி்்டநிட்திபோடட்். 

சாபோடட்
ணாது 

    

3.2 
ிதிபேத் அதிகாங்ககந கி்்டநிடட்் 
சடா்ாக ிறுபடத்ினுந் உந்நபக்கந 
அறித்டுட்திபேபோடட்். 

சாபோடட்
ணாது 

    

3.3 

சக சகாடுக்க் பாங்க்களுண் இஞ்டு 
உடத்ிமதாகடட்க்ந் அ்து அட்கு மண்் 
உடத்ிமதாகடட்க்நது அனுணதிப் 
மண்சகாந்ந்க்கூடித பககபே் 
அதிகாடக்ட  கி்்டநிடட்். 

சாபோடட்
ணாது 
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சடாி
க்கண் 

சதாரு்த்தாடு யந்சைாப்பத்தட 
ய்டி அசி் 

சதாரு்த்
தாட்டு் 
ண்க 

(சதாரு்ா
ணது/ 

சதாரு்ந்
நது)  

சதாரு்ந்நது 
ணிண் அது 

சாட்தாண சிறு 
விபை்ை் 

சதாரு்ந்ந 
ண்கக 

திை்ான்தின்  
ி்்தி 

செ்துசைாப்
ந்ைாை 

மு்சாழித்த
டு் ெிாண 

தீ்ாணங்ைப்/ 
டடிை்கைைப் 

3.4 

2014.05.11 திகதிபகத இ. 171/2004 
உகத அச கஞக்குச ்
சு்றிிபோட்தி்ககணபாக, அச சண்ந 
சண்சாபோந் சடாகுதிகத 
உமதாகிக்குண் மாது கஞக்காநக்நி் 
கட்ு்ா்டி் கீன் சசத்டுட். 

சாபோடட்ணா
து 

    

4. ருடா் திட்டங்ைகப ாி்ன். 
      

4.1 
பபோா்ட சசத்ாட்ுட ் தி்டக்ட 
டதாிட்ட்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

4.2 
பபோா்ட சறுககட ் தி்ட்கட 
டதாிட்ட். 

சாபோடட்ணா
து 

    

4.3 
பபோா்ட உந்நக கஞக்காத்வு 
தி்டக்ட டதாிடட்் 

சாபோடட்ணா
து 

    

4.4 
பபோா்ட ணதி்பீடுககநட ் டதாிடத்ு 
மடசித பவு சசவ்ுட் திகஞக்கநட்தி் 
(NBD) உித திட்தி் சண்்பிட்ட். 

சாபோடட்ணா
து 

    

4.5 
 பபோா்ட ிதி் மாக்குககந உித 
திட்தி் திகமசி சசத்ாட்ுட ்
திகஞக்கநடதிண் சண்்பிடட்். 

சாபோடட்ணா
து 

    

5. ைை்ைா்வு விொகைப் 
      

5.1 

கஞக்காத்பாந ் ாதகடத்ிா் 
குறிக்க்ட்ுந்ந திடத்ி், சக 
கஞக்காத்வு விசாகஞகளுக்குண் 
தி்ககந பனங்கிபேபோடட்். 

சாபோடட்ண்
து) 

   

6. உப்பை ைை்ைா்வு 
      

6.1 

ி.பி 134(2)DMA/1-2019 .இ்ககணத, பபோ 
ஆண்ட்தி் கஞக்காத்பாந ்
ாதகடத்ு் க்துகதாடிதட் 
பி் ் உந்நக கஞக்காத்வு தி்ண் 
எ்கட் டதாிடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

6.2 
சக உந்நக கஞக்காத்வு 
அறிக்கககளுக்குண் எபோ ணாட காட்தினுந் 
திநிட்ட். 

சாபோடட்ண்
து) 

   

6.3 

2018 இ. 19 உகத மடசித கஞக்காத்வுச ்
ச்்டத்ி் 40(4) உ ்குதிக்கு அகணத, 
சக உந்நக கஞக்காத்வு 
அறிக்கககநது பிதிககந பகாகணட்துப 
கஞக்காத்வு திகஞக்கநடத்ிண் 
சண்்பிடத்ிபோடட்்..  

சாபோடட்ணா
து 

    

6.4 

ிதி் பிணாஞண் 134 (3)( இ் டி, சக 
உந்நக கஞக்காத்வு அறிக்கககநது 
பிதிககந கஞக்காத்பாந ்
ாதகடத்ி்கு அனு்பிகபட்திபோட்ட்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

7. 
ைை்ைா்வு  ந்று் முைாக்துை் 
குழுை்ைப் 

      

7.1 

DMA சு்றுிபோண் 1/2019 இ்ககணத, ஆகக் 
குக்டது 04 கஞக்காத்வு ண்றுண்  
பகாகணட்துப குழுக்ககநமதனுண் உித 
பபோட்தினுந் ிதப்டத்ிபோடட்்.. 

சாபோடட்ண்
து) 
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சடா
ிக்க

ண் 

சதாரு்த்தாடு யந்சைாப்பத்தட ய்டி 
அசி் 

சதாரு்த்தா
ட்டு் ண்க 
(சதாரு்ா

ணது/ 
சதாரு்ந்ந

து)  

சதாரு்ந்நது 
ணிண் அது 

சாட்தாண சிறு 
விபை்ை் 

சதாரு்ந்ந 
ண்கக 

திை்ான்தின்  
ி்்தி 

செ்துசைாப்
ந்ைாை 

மு்சாழித்த
டு் ெிாண 

தீ்ாணங்ைப்/ 
டடிை்கைைப் 

8. சொ்துை்ைப் முைாக்துை் குழுை்ைப்   
    

8.1 

இக்கண். 01/2017 உகத சசாடத்ுக்கந் 
பகாகணட்துப சு்றுிபோட்தி் 07ண்  
ாகட்தி்ககணத, சசாட்துக்கந் சகாந்பவு 
ண்றுண் அக்றுட் சடா்ாக டகப்ககந 
சகாண்்ம்ா ் ச் அலுபகட்தி்கு 
சண்்பிடத்ிபோடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

8.2 

மணம குறி்பி்ட்ுந்ந சு்றுிபோடத்ி் 
13ண் ாகடத்ி்ககணத, அச ் சு்றுிபோடத்ி் 
விதிபகககந கபக்டுட்டக 
எபோங்கிகஞ்புச ் சசத்பட்காக 
சாபோடட்ணா எபோங்கிகஞ்பு 
உடத்ிமதாகடட் ் எபோபக ிதணண் சசத்து 
அப் உட்திமதாகட்ட ் சடா்ா 
டகப்ககந சகாண்்ம்ா ் ச் 
அலுபகட்தி்கு அறிக்கக்டுடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

8.3 

அச ிதிச ்சு்றுிபோ இக்கண் 05/2016 
இ்ககணத, சாபோ் சு்ாத்விக ாடத்ி 
உித அறிக்ககககந உித திட்தி்கு 
ப் ்கஞக்காத்பாந ்ாதகடத்ிண் 
சண்்பிடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

8.4 

பபோா்ட சாபோச்ு்ாத்வு 
சசத்ாடுகநி் மாது கஞ்றித்் 
மணதிக, ்ாக்குக ண்றுண் மபறு 
ி்துகககந சு்றுிபோடத்ி் 
குறி்பி்ட்ுந்ந காடத்ினுந் 
மண்சகாந்ந். 

சாபோடட்ணா
து 

    

8.5 
அக்் மபஞ்டித சாபோக்கந 
அக்றுண் சசத்ாடுககந ி.பி 772 
இ்ககணத மண்சகாந்ந். 

சாபோடட்ணா
து 

    

9  ாைணங்ைப் முைாக்து் 
      

9.1 

குழு பாகங்களுக்கு அ்ா ாபகக் 
குறி்பு ண்றுண் ணாடா்ட சாாண்ச 
அறிக்ககககந டதாிட்து உித திடத்ி் 
கஞக்காத்பாந ்ாதகட்திண் சண்்பிடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

9.2 

பாகங்ககந அக்் மபஞ்டித 
ிககத அக்து 06 ணாடங்ககந வி 
குகபா காடத்ினுந் அப்க 
அக்றுட்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

9.3 
 பாக சண்பட் திட்ு் புடட்கங்ககந 
மணுபது் அப்க இ்க்டுட்தி 
மணுட்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

9.4 
 சக பாக விடத்ுக்கந் சடா்ாகவுண் 
ி.பி 103, 104, 109 ண்றுண் 110 இ் டி 
சசத்டுட்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

9.5 

2016.12.29  திகதிபகத 2016/30 இக்கபகத 
அச ிப்ாக சு்றுிபோடத்ி் 3.1 ்திபே் 
குறி்பி்ட்ுந்ந விதிபககளுக்கு 
அகணத, பாகங்கநி் ிசாபோந் ாபக 
சடா்ாக பஞ்டு ீ்சிடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

9.6 

 குடட்ககக் கா் குதிபே் பி்,் 
குட்டகக பாகங்கநி் சண்பட் திட்ு் 
புடட்கங்கநி் பன் உிகணகதபண் 
ச்றுக்சகாந்ந்.  

சாபோடட் 
ண்து) 
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சடா
ிக்க

ண் 

சதாரு்த்தாடு யந்சைாப்பத்தட 
ய்டி அசி் 

சதாரு்த்
தாட்டு் 
ண்க 

(சதாரு்ா
ணது/ 

சதாரு்ந்
நது)  

சதாரு்
ந்நது ணிண் 

அது 
சாட்தாண 

சிறு 
விபை்ை் 

சதாரு்ந்ந 
ண்கக 

திை்ான்தின்  
ி்்தி 

செ்துசைாப்
ந்ைாை 

மு்சாழித்த
டு் ெிாண 

தீ்ாணங்ைப்/ 
டடிை்கைைப் 

10  ங்கிை் ைை்கு முைாக்து்       

10.1 
உித திட்தி்கு பங்கிக் கஞக்கிஞக்கக் 
கூ்றுக்ககநட் டதாிடத்ு உறுதி்டுடத்ி 
அப்க கஞக்காத்வுக்காக சண்்பிடட்். 

சாபோடட் 
ணாது 

    

10.2 

பநாத்வு பபோட்தி் அ்து அட்கு 
ப்கடத பபோங்கநி் இபோ்து ப்மாக்கி 
சகாஞ்டுப்் இதங்காட பங்கிக் 
கஞக்குககந சீ ்சசத்திபோடட்். 

சாபோடட் 
ணாது 

    

10.3 

பங்கிக் கஞக்க்கிஞக்கக் கூ்றுகநினூாக 
கஞ்றித்் ண்றுண் கஞக்கிஞக்கண் 
சசத்த்மபஞ்டிபேபோ்ட பதிகந் 
சடா்ாக சசத்ட்ு அப்பாா 
பதிககந எபோ ணாட காட்தினுந் சீ ்
சசத்திபோடட்் 

சாபோடட் 
ணாது 

    

11 எதுை்கீடுைபிண் தாகண       

11.1 
 
 
 
 

பனங்க் ிதி எதுக்கீடுககந அப்றி் 
பகதகககந டாஞ்ாட பககபே் 
சசவு சசத்திபோடட்். 
 
A      பஞ்டு பபோண் 
B      பெட 

சாபோடட் 
ணாது 

  
சாபோடட் 

ணாது 
சாபோடட் 

ணாது 

    

11.2 

ி.பி  (1) 94 இ் பிகாண், பனங்க்் ிதி 
எதுக்கீடுககந உமதாகிடட்ட் பி் ்
பபோ இறுதிபே் பதிதாக உந்ந ிதி 
எதுக்கீடுககந பகதகககநட் டாஞ்ாட 
பககபே்  சாறு்புக்ககந 
ச்றுக்சகாந்ந். 

சாபோடட் 
ண்து) 

    

12 
அெ உ்தியாை்ை்பிண் முந்தை் 
ைை்கு 

      

12.1  பகதககளுக்கு அகணபாக இபோடட்,் 
சாபோடட் 

ணாது 
    

12.2 
கிகக்க்சமபஞ்டித க் பதிகந் 
சடா்ாக கா் கு்ாத்சபா்க 
மண்சகாஞ்டிபோடட்்.  

சாபோடட் 
ணாது 

    

12.3 
 எபோ பபோடத்ி்கு மண்் காணாக 
காஞ்டுண் கிகக்க மபஞ்டித க் 
பதிகந் தீக்்க்ட்ிபோடட்்.  

சாபோடட் 
ண்து) 

   

13 சதாது கத்புை் ைை்கு       

13.1 
காாபதிதா கப்புக்கந் சடா்ாக 
ி.பி 571 இ்ககணத சசத்ட்ிபோடட்்.  

சாபோடட் 
ணாது 

   

13.2 
சாது கப்புக்களுக்காக கட்ு்ாட்ுக் 
கஞக்கிக இ்க்டுடத்ி 
மஞிபேபோட்ட்.  

சாபோடட் 
ணாது 

    

14 மீப் செலு்துகைை் ைை்கு       

14.1 

பநாத்வுக்குித பபோ ிகவி் காசு் 
புடட்கடத்ி் பதிகத திகமசி 
சசத்ாட்ுட் திகஞக்கநடத்ி்கு 
அனு்பிபேபோடட்்;  

சாபோடட் 
ணாது 

    

14.2 

ி.பி 371 இ்ககணத சபநிபே்் உித 
காட்தி்குித இக பநச ்சசலுட்துகக, 
அச ்சசத்ாடுகந் ிகபக்து எபோ 
ணாடட்தினுந் சண்டுட்ட்ட்ிபோடட்்.  

சாபோடட் 
ணாது 
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சடா
ிக்க

ண் 

சதாரு்த்தாடு யந்சைாப்பத்தட 
ய்டி அசி் 

சதாரு்த்
தாட்டு் 
ண்க 

(சதாரு்ா
ணது/ 

சதாரு்ந்
நது)  

சதாரு்
ந்நது ணிண் 

அது 
சாட்தாண 

சிறு 
விபை்ை் 

சதாரு்ந்ந 
ண்கக 

திை்ான்தின்  
ி்்தி 

செ்துசைாப்ந்
ைாை 

மு்சாழித்தடு
் ெிாண 

தீ்ாணங்ைப்/ 
டடிை்கைைப் 

14.3 

ி.பி 371 இ் பிகாண் அனுணதிக்க்் 
பகதககத டாஞ்டிச ்சச்ாட பககபே் 
ட்காட்தி்குித இக பநச ்
சசலுட்ட்ககந பனங்குட். 

சாபோடட் 
ணாது 

    

14.4 
பந்சசலுட்ட் கஞக்கு பதிகத திகமசி 
புடட்கட்து் ணாடா்டண் கஞக்கிஞக்கண் 
சசத்ட். 

சாபோடட் 
ணாது 

    

15  ருாணை் ைை்கு       

15.1 
 உித விதிபககளுக்கு அகணபாக, 
மசகிக்க்் பபோணாடத்ிலிபோ்து பநச ்
சசலுடத்ுககநககந மண்சகாஞ்டிபோடட்்.  

சாபோடட்ணாது 

15.2 
மசகிக்க்்டிபோ்ட பபோணாங்ககந 
கப்புக் கஞக்கி் கப்பிலிாது மடிதாக 
பபோணாட்தி் கப்பிலி்டிபோட்ட். 

சாபோடட்ணாது 

15.3 
 ி.பி 176 இ்ககணத கிகக்க்ச மபஞ்டித 
பபோணா அறிக்ககககந கஞக்காத்பாநிண் 
சண்்பிடத்ிபோடட்். 

சாபோடட்ணாது 

16 ணி ப முைாக்து்       

16.1 
அனுணதிக்க்் ஊழித ்அஞி 
பகதகபேனுந் ஊழிதக்நி் 
ஞ்ஞிக்கககத மணுட். 

சாபோடட்்ா
ட்ுட் 

ட்கணகத 
மணுபட்கு 
பத்சிக்க்

டுகி்து.  

   

16.2 
ஊழித ்கபே் சக உறு்பிக்ளுக்குண் 
ககண் ்டித்ககந ழுடத்ு பெணாக 
ப்னங்கிபேபோடட்். 

சாபோடட் 
ணாது 

    

16.3 

20.09.2017 திகதிபகத MSD  சு்றுிபோ 
இக்கண் 04/2017 இ் பிகாண் சக 
அறிக்ககககநபண் பகாகணடத்ுப மசகபகந் 
திகஞக்கநட்திண் சண்்பிடத்ிபோடட்். 

சாபோடட் 
ணாது 

    

17 சதாது ை்ைளுை்கு ைன்ைகப ங்குன்.       

17.1 

டகப் அறிபண் ச்ண் ண்றுண் 
விதிபககளுக்ககணத டகப் 
உடத்ிமதாகடட் ்எபோபக ிதணண் சசத்து 
டகப் பனங்குண் ஆபஞண் எ்க இ்க் 
டுடத்ி மஞி பபோட். 

சாபோடட் 
ணாது 

    

17.2 

ிறுபண் ்றித டகப்கந் ிறுபட்தி் 
இகஞதடட்நடத்ினூாக 
பனங்க்ட்ுந்நது், இகஞதட் 
டநட்தினூாக அ்து ணா்றீட்ு பழி 
எ்றினூாக ிறுபண் சடா்ாக சாது 
ணக்கநது பான்டத்ுக்கந்/ குகாடுகந் 
சடா்ாக அறிதடட்போபட்கு பசதிகந் 
்டுடட்்ட்ிபோடட்். 

சாபோடட் 
ணாது 

    

17.3 

டகப் அறிபண் ச்ட்தி் 08 ண்றுண் 10ண் 
்திகளுக்ககணத பபோட்தி்கு இபோ பக 
அ்து பபோடத்ி்கு எபோ பக அறிக்கக 
எ்க ப்ிக்டுடட்். 

சாபோடட் 
ணாது 
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சடா
ிக்
கண் 

சதாரு்த்தாடு யந்சைாப்பத்தட ய்டி 
அசி் 

சதாரு்த்தா
ட்டு் ண்க 
(சதாரு்ா

ணது/ 
சதாரு்ந்ந

து)  

சதாரு்ந்ந
து ணிண் அது 
சாட்தாண 

சிறு விபை்ை் 

சதாரு்ந்ந 
ண்கக 

திை்ான்தின்  
ி்்தி 

செ்துசைாப்
ந்ைாை 

மு்சாழித்தடு
் ெிாண 

தீ்ாணங்ைப்/ 
டடிை்கைைப் 

18 
பிகஜைப் ொ்க 
கடமுகநத்தடு்ன் 

      

18.  1  

இ. 05/2008 ண்றுண் 05/2018 (1) உகத சாது 
ிப்ாக ண்றுண் பகாகணடத்ுப அகணசச்ி் 
சு்றுிபோடதி்ககணத பிககந்/ மசகப 
சறு ்சணபாதண் எ்க டதாிடத்ு 
கபக்டுட்திபேபோட்ட்.  

சாபோடட்ணா
து 

  

18.2 

அச ்சு்றுிபோட்தி் 2.3 ்திக்ககணத 
பிககந்/ மசகப சறுக்ந் சணபாதடக்ட 
டதாிட்ட் ண்றுண் கபக்டுடத்ுண் 
சசத்ாடுககந மண்ாக்ப சசத்ட் 
ண்றுண் ணதி்பீடு சசத்பட்காக 
ிறுபட்தினூாக சசத்பக எ்க 
டதாிட்திபோட்ட்.  

சாபோடட்ணா
து 

  

19 ணி ப திட்ட்க் ாி்ன்       

19.1 

2018.01.24 திகதிபகத சாது ிப்ாக 
சு்றுிபோ இக்கண் 02/2018 இகஞ்பு 02 
ணாதிிகத அடி்கதாகக் சகாஞ்டு ணிட 
பந அபிவிபோட்திட் தி்சணா்க 
டதாிட்திபோட்ட்.  

சாபோடட்ணா
து 

   

19.2 
  
  
  

ஊழித ்குனாபலுந்ந சக 
உறு்பிக்ளுக்குண் பபோா்டண் ஆகக் 
குக்டது 12 ண்ஞிடத்ிதாங்களுக்கு 
குகதாட பே்சிக்குித ச்ட்்ங்ககந 
மணம குறி்பி்ட்ுந்ந ணிட பந 
அபிவிபோட்திட் தி்டத்ினூாக 
உறுதி்டுடட்்்டிபோட்ட்.  

சாபோடட்ணா
து 

   

19.3 

மணம உந்ந சு்றுிபோடத்ி் இகஞ்பு 01 
இ் உந்ந ணாதிிகத அடி்கதாகக் 
சகாஞ் சணாடட் ஊழித ்குனாடத்ி்காகவுண் 
பபோா்ட சசதா்றுகக எ்்டங்கநி் 
ககசச்ாட்திட்ிபோடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

   

19.4 

மணம சு்றுிபோட்தி் 6.5 ்திக்ககணத 
ணிட பந அபிவிபோடத்ிட் தி்ட்கட 
டதாிட்ட், இதநவு அபிவிபோட்தி ிகன்சச்ிட் 
தி்ங்ககந அபிவிபோட்தி சசத்ட். தி் 
விபோட்தி ிகன்சச்ிட்தி்ங்ககந 
கபக்டுடட்் ்றித சாறு்புக்ககந 
சிமஷ் உட்திமதாகட்ட ்எபோபிண் 
ககதநிக்க்ட்ிபோடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

20 ைை்ைா்வு விணாை்ைளுை்கு ததினபி்ன்       

20.1 

க்ட பபோங்களுக்கா கஞக்காத்பாந ்
ாதகடத்ிா் சபநிபே்் கஞக்காத்வு 
்திபேனூாக கா்்ட்ுந்ந குகாடுகந் 
ிபட்த்ி சசத்த்ட்ிபோடட்்.  

சாபோடட்ணா
து 

    

எ்ண்: ச.்ண்.மக டதா்ட 
கஞக்காந ்(உந்நக கஞக்காத்வு) 
க்விச ்சசதாநபோக்காக 
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இகத்பு 
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பிாண ைன்வி் வுைப் ந்று் குறிைாட்டிைப் 

 குறிகாட்ி 2018 2019 2020 2021 

தாடொகனைப் (a)  

 அச ாசாககநி் ஞ்ஞிக்கக 10,175 10,165 10,155 10,152 

ாசாக பககக்ககணத (b)    

1 பீ ாசாககந் 1,044 1,012 1,000 1,018 

1 சீ ாசாககந் 1,845 1,899 1,932 1,938 

 பகக 2 ாசாககந் 3,227 3,225 3,224 3,224 

பகக 3 ாசாககந் 4,059 4,029 3,999 3,972 

பகு்பு ்க் டி 

ஆண் பகு்புக்கந் 3,890 3,891 3,884 3,883 

 டண் 1 பட் டண் 8 பக 169 138 115 113 

டண்  பட் டண் 11 பக 3,207 3,207 3,204 3,205 

டண் 1 பட் டண் 13 பக 1,892 1,925 1,949 1,948 

டண் 6 பட் டண் 11 பக 20 18 20 20 

டண் 6 பட் டண் 13 பக 997 986 983 983 

ிப்ாக அகி் அடி்கபே்             

மடசித ாசாககந் 353 373 373 396 

ணாகாஞ் ாசாககந் 9,822 9,792 9,782 9,756 

 க்பிக்குண் சணாழி பெட்தி்ககணத          

சிங்கநண் ணாட்திண் 6,370 6,347 6,357 N/A 

டபன் ணாட்திண் 3,031 3,030 3,042 N/A 

சிங்கநண் ண்றுண் டபன் 35 45 42 N/A 

சிங்கநண் ண்றுண் ஆங்கிண் 531 542 524 N/A 

டபன் ண்றுண் ஆங்கிண் 170 168 157 N/A 

சிங்கநண், டபன் ண்றுண் ஆங்கிண் 38 33 33 N/A 

அகணவிட்தி் அடி்கபே் (c)               

க்்பு 1,037 1,035 1,034 1,032 

கிாண்பு 9,138 9,130 9,121 9,120 

ணாஞப ்ஞ்ஞிக்ககக்ககணத           

                 1 - 50 1,480 1,468 1,439 N/A 

                 51 - 500 6,319 6,388 6,382 N/A 

                 501  - 2500 2,165 2,132 2,158 N/A 

                 2501 - 5000 194 172 171 N/A 

                 5000 ீக்ு மண் 17 5 5 N/A 

டிதா ்ாசாககநி் ஞ்ஞிக்கக (d) 80 89 90 94 

விமச ாசாககநி் ஞ்ஞிக்கக(e) 26 29 30 30 

பிிசபாக்கநி் ஞ்ஞிக்கக 763 801 816 819 

ஆசிிை்ப்  (a)  

அச ாசாககநி் ஆசிிதக்நி் 
ஞ்ஞிக்கக 247,334 246,592 249,494 248,500 

 ாலிட்தி் அடி்கபே்     

சஞ் 183,024 184,125 187,747 N/A 

ஆஞ் 64,310 62,467 61,747 N/A 

 டகககண அடி்கபே்             

்டாி 110,741 119,323 121,569 N/A 

சடாழி் டகககணகளு் கூடித (f) 74,212 73,444 N/A N/A 

      சடாழி் டகககணகந் 36,529 22,855 N/A N/A 

பே்்் ஆசிிதக்ந் (g) 130,635 120,848 121,796 N/A 

பே்்ாட/ பேலு/் மபறு 5,958 6,421 6,129 N/A 

இகத்பு 1 
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குறிைாட்டி 2018 2019 2020 2021 

சடாழி் டகககணகளு் கூடித ஆசிித ்
சடவீடண் (h) 

83 N/A N/A N/A 

ஆசிித ்ணாஞப ்விகிடண் 17 17 16 16 

 மடசித க்விபேத் க்லூிகநி் 
ஞ்ஞிக்கக 

19 19 19 19 

ஆசிித ்காசாககநி் ஞ்ஞிக்கக 8 8 8 8 

ஆசிித ்ணட்தித ிகதங்கநி் ஞ்ஞிக்கக 
(i) 

111 112 112 112 

ாை்ப் (a)  

அச ாசாககநி் ணாஞபக்நி் 
ஞ்ஞிக்கக 4,214,772 4,061,653 4,063,685 4,032,211 

ா் இட்தி் அடி்கபே்     

சஞ்கந் 2,132,076 2,042,648 2,045,534 N/A 

ஆஞ்கந் 2,082,696 2,019,005 2,018,151 N/A 

பிடா க்் சணாழிபெட்தி்ககண     

சிங்கநண் 3,098,539 2,981,235 2,978,133 N/A 

டபன் 1,026,877 988,773 986,156 N/A 

இபோ சணாழி (w) 89,356 91,645 99,396 N/A 

க்் சக்கட்தி்ககணத     

ஆண் ( டண் 1-5 ) 1,672,350 1,656,441 1,640,647 N/A 

கிஷ் இகிக (டண் 6-9 ) 1,346,046 1,359,061 1,357,437 N/A 

சிமஷ் இகிக ( டண் 10-11) 622,565 627,477 636,985 N/A 

சிமஷ் இகிக  ( டண் 12-13) 383,744 411,161 421,114 N/A 

விமச க்வி அகுகநி் 6,788 7,513 7,502 N/A 

பிிசபாக்கநி் ணாஞசக்நி் ஞ்ஞிக்கக 60,875 68,319 69,878 69,500 

பிக்குணா ் 32,160 35,264 36,497 N/A 

பிக்குகந்ாமடா ் 28,715 33,055 33,381 N/A 

டிதா ்ாசாககநி் ணாஞபக்நி் 
ஞ்ஞிக்கக (விமச ாசாககந் உ்) 

142,032 138,067 138,726 137,049 

பியெ் ந்று் தங்குதந்றுகை (j)  

= அச ாசாககநி் டண் 1 இ்கு மசபோண் 
ணாஞபக்நி் ஞ்ஞிக்கக 

328,632 333,074 319,405 307,415 

ஆஞ் 161,879 163,955 157,552 N/A 

சஞ் 166,753 169,119 161,853 N/A 

ஆண்க் க்விக்கா (டண் 1்கு) ிக 

உந்தகனவு விகிடண் (k) 

95.5 95.1 95.8 N/A 

ஆஞ் 96.2 96.1 96.9 N/A 

சஞ் 94.9 94.2 94.7 N/A 

ஆண் பகு்பு சக்கட்தினுந் (டண் 1-5) 
தகனபண் ிக விகிடண்  (l) 

95.4 95.1 95.0 N/A 

ஆஞ் 96.1 96.0 96.2 N/A 

சஞ் 94.6 94.2 94.0 N/A 

கிஷ் இஞாண் ிக சக்கட்தினுந் (டண் 
1-9) தகனபண் ிக விகிடண் (m) 

94.1 94.3 94.6 N/A 

ஆஞ் 95.2 95.6 96.0 N/A 

சஞ் 93.0 93.1 93.2 N/A 

சிமஷ் இஞ்ாண் ிக சக்கட்தினுந் (டண் 
1-11) தகனபண் ிக விகிடண் (n) 

92.5 93.0 93.4 N/A 

ஆஞ் 93.9 94.5 95.1 N/A 

சஞ் 91.1 91.5 91.8 N/A 

டண் 9 பக டங்குண் விகிடண் (o) 97.1 98.7 95.9 N/A 

ஆஞ் 98.6 100.1 97.6 N/A 

சஞ் 95.5 97.4 94.2 N/A 

 டண் 11 பகபே் டங்குண் விகிடண் ( o) 88.5 91.2 87.2 N/A 

ஆஞ் 91.6 93.9 90.2 N/A 

சஞ் 85.4 88.6 84.3 N/A 
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குறிைாட்டி 2018 2019 2020 2021 

ா் அகடவு ட்ட் ( p)  

டண் 5 புகண்ிசி் ீ்கசபே் ணாஞப ்அகவு 
ண்ண்     

டண் 5 புகண் ிசி் ீ்கசக்குட் மடா்றித 
ணாஞபக்நி் ஞ்ஞிக்கக 350,191 332,168 326,264 335,158 

200 புந்நிகநி் 70 புந்நிககந வி அதிகணாக ச் 
ணாஞபக்நி் சடவீடண் 

79.09 78.11 86.83 77.12 

ை.சதா. (ொ.) தட்ீகெமன் ா் அகடவு 
ட்ட் 

    

க.சா.ட  (சா.ட) ீ்கசக்கு மடா்றித ணாஞபக்நி் 
ஞ்ஞிக்கக (படாபது டகபதாக மடா்றித) 

296,029 305,427 308,126 *** 

க.சா.ட (உ.ட) க்ட்கு டகககண ச்று 
ணாஞபக்நி் சடவீடண் 

75.09 73.84 75.12 *** 

 சிட்திதக்ட சடவீடண்     

கஞிடண் 68.30 71.08 70.52 *** 

விஜ்ஜாண் 69.83 65.45 69.07 *** 

ஆங்கிண் 54.90 62.36 65.78 *** 

க.சா.ட (உ.ட) ீ்கசபே் ணாஞப ்அகவுண்ண்     

க.சா.ட (உ.ட) ீ்கசக்குட் மடா்றித ணாஞபக்நி் 
ஞ்ஞிக்கக (ாசாக விஞ்ஞ்டாிகந்) 

218,191 235,550 251,168 *** 

்ககக்கனக் அனுணதிக்கு டகுதி ச் ணாஞப ்
சடவீடண் 

    

உபேித் விஜ்ஜா் ாட்துக 57.98 62.19* 55.55 *** 

சௌதீக விஜ்ஜா் ாட்துக 56.80 57.96* 61.37 *** 

பஞிக் ாட்துக 69.40 69.31* 71.61 *** 

கக் ாட்துக 69.24 69.31* 70.02 *** 

சாறிபேத் சடாழி்த்் ாட்துக 58.42 59.36* 61.77 *** 

உபே ்பககண சடாழி்த்வித் 
ாட்துக 

64.28 42.38* 69.74 *** 

கத ாட்துககந் 42.86 65.76* 46.81 *** 

ிதி  (s)  

க்வி அகணசச்ிா் சாதுக் க்விக்காக 
மண்சகாந்ந்் சணாட்ட சசவு (பௌ,ப) 

72,356 73,413 57,568 58,972 

பஞ்டுபபோண் (பௌ.ப) 46,712 56,013 41,829 42,008 

பெடண் (பௌ.ப) 25,644 17,400 15,739 16,964 

ாசாக ா் புட்டகண் பனங்குபட்கா சசவு 
(பௌ.ப) 

4,160 4,598 # # 

ாசாக சீபோக பனங்குபட்கா சசவு (பௌ.ப) 1,072 3,788 # # 

ாசாக மாஷக (பௌ.ப) 5,325 5,062 # # 

டண் 5 புகண்ிசி் (பௌ,ப) 310 606 # # 

கஷ் ண்றுண் அதிகஷ் ாசாக ணாஞபக்ளுக்கு 
காஞி பனங்குட். 

219 640 # # 

ா் மகா்க பனங்குட் 482 541.08 # # 
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(a) பபோா்ட ாசாக கஞக்சகடு்பு டவுகநி் 
அடி்கபே் 

(b) 1AB : க.சா.ட (உ.ட) விஜ்ஜா் ாடத்ுகப் 
கூடித (உபேித் விஜ்ஜாண் ண்றுண்/ அ்து 
சௌதீகவித் விஜ்ஜா் ாட்துக) 
ாசாககநாகுண். 

 1C      : க.சா.ட (உ.ட) விஜ்ஜா் ாடத்ுக 
டவிட்்து கத ாடத்ுகசதா்று/ சி 
ாடத்ுககந் ண்றுண்/ அ்து (உ.ட) சடாழி் 
ாடத்ுகப் கூடித ாசாககநாகுண்.  
 

கை 2   : டண் 1 பட் 11 அ்து டண் 6 பட் 11 
பகதா பகு்புக்களு் கூடித க.சா.ட (சா.ட) 
பகபந்ந ாசாககந் 
 

கை 3: டண் 1 பட் 5 அ்து டண் 8 பகபந்ந 
ஆண் அ்து கிஷ் ாசாககந் 

 (c) க்்பு— ணாக சக அ்து க 
சகக்குித ்க பிமடசசணா்றி் 
அகண்துந்ந ாசாககந் 

  கிாபத—பிமடச சக ்க பிமடசடத்ினுந் 
அகண்துந்ந ாசாககந் 

(d) ஞண் அவி்டுண் அ்து அவி்ாட 
மடசித ககட்தி்ட்தி் டி க்பிக்க்டுண் 
டிதா ் பிிவிா் ிப்கிக்க்டுண் 
ாசாககந் (இதி் சப்மடச ாசாககந் 
உந்நங்காது) 

 (e) விமச மடகபகளு் கூடித பிந்கநகளுக்கா 
(குபோடு, ஊகண, காது மகநாட, ஏடிசண்) விமச 
ாசாககந் 

 (f) ்் பி் க்வி டி்மநாணா உகத 
்டாிகந் 

 (g) மடசித க்விபேத் க்லூிகளூாக அ்து 
ஆசிித ்காசாககளூாக பே்சி ச்றுந்ந 
ஆசிிதக்ந் 

 (h) சடாழி் டகககணகளு் கூடித ்டாிகந் 
ண்றுண் பே்சி ஆசிிதக்நி் ஞ்ஞிக்கக, 
சணாட்ட ஆசிித ்சடாககபே் சடவீடணாக 

 (i*) இதி் சி்புட ் டண் சகாஞ் ஆசிித ் ணடத்ித 
ிகதங்கநா பிபிக, தாகபட்ட ண்றுண் 
ண்ா ் ஆகித ணட்தித ிகதங்கந் பெ்றுண் 
உந்நங்குகி்து. 

 (j) பபோா்ட ாசாக கஞக்சகடு்புட ் டவுகந், 
புந்நிவிவித் திகஞக்கநடத்ி் 
சடச்டாககட் டவுகந் ண்றுண் உக பங்கிட் 
டவுககந அடி்கதாகக் சகாஞ்டு 

 (k) 5 பபோங்கந் பூட்த்ிதா சடச்டாககபே் அச 
ாசாககந் ண்றுண் டிதா ்
ாசாககநி் டண் எ்றி் மச்்துந்ந 
ணாஞபக்நி் சடவீடண்  

 (l) 5 பட் 10 பபோங்களுக்கிகமததா 
பதசட்கபேலுந்ந சடச்டாககபே் அச 
ாசாககந் ண்றுண் டிதா ்
ாசாககநி் ஆண்க் க்விச ்சக்கட்தினுந் 
தகன்துந்ந ணாஞபக்நி் சடவீடண்.  

(m) 5 பட் 14 பபோங்கநிகமததா 
பதசட்கபேலுந்ந சடச்டாககபே் அச 
ாசாககந் ண்றுண் டிதா ்
ாசாககநி் ஆண்க் க்வி பட் கிஷ் 
இகிக பக (டண் 1-9) க்குண் 
ணாஞபக்நி் சடவீடண்.  

 (n) 5-16 பபோங்கநிகமததா க்ாதக் 
க்விக்குித பதசட்கபேலுந்ந 
சடச்டாககபே் அச ாசாககந் ண்றுண் 
டிதா ்ாசாககநி் ஆண்க் க்வி பட் 
சிமஷ் இகிக பட் போபண் பகபே் 
(டண் 1-11) க்குண் ணாஞபக்நி் சடவீடண்.  

 (o) அச ாசாககநி் டண் எ்றி் தகனபண் 
ணாஞபக்நி் டண் 9 ண்றுண் டண் 11 பகபே் 
டங்குண் ணாஞப ்சடவீடண் 

 (p) இங்கக ீக்சட ் திகஞக்கநடத்ி் ீக்ச் 
சறுமறு டவுகநி் அடி்கபே் 

(q)  ாசாககநிலுந்ந உக்்கண்பு பசதிகநி் 
சி பிடாணாகப ணாட்திமண இங்கு 

கப்ோட்தி் சகாந்ந்ட்ுந்நது.  

 (r) ாசாக சுகாடா பசதிகந் சடா்ாக 
டதாிக்க்ட்ுந்ந மடசித 
விதிபககளுக்ககணத அபசிதணா 
சறுணாட்தி் 50% சடவீடமணனுண் 
பசதிகளுந்ந ாசாககந் 

 (s) க்வி அகணசச்ி் டவுகந் ண்றுண் ிதி 
அகணசச்ி் பபோா்ட அறிக்ககட் டவுகநி் 
இபோ்து 

 (t) கிநிசாசச்ி ண்றுண் ப்கடத்ீவு 
ணாப்ங்கநி் அச ாசாககளுண் ண்ா ்
ண்றுண் பவுிதா ணாப்ங்கநி் சி அச 
ாசாககளுண் 2009 ூ் 01 ாசாக 
சடச்டாககக் கஞக்சகடு்பு காட்தி் 
பெ்ட்ிபோ்ட.  

 (u) பட் டகபதாக க.சா.ட (உ.ட) ீக்சக்கு 
மடா்றித ீச்ாட்்திகநி் 
ச்மறுகளுக்ககணத. 

       

 (v) பட் டகப ண்றுண் இஞ்ாண் டகப 
ீக்சக்குட் மடா்றுண் ீச்ாட்்திகநி் 
சறும்றுக்ககணத 

 (w) சிங்கந ண்றுண் டபன் சணாழிகளு் கூடித 
ஆங்கி சணாழிபேலுண் சி ாங்ககநக் க்குண் 
ணாஞபக்ந் 

(x)  கபோட்தி் சகாந்ந்டுண் பபோட்தி் சாதுக் 
க்விக்காக மண்சகாந்ந்டுண் சணாடட் 
சசவிக, பபோட்தி் க்குண் சணாட்ட ணாஞப ்
சடாககபோ் பிி்டனூாக எபோ 
ணாஞபபோக்கா சணாட்ட சசவு 
கஞி்பி்டுண். 

(y) சாடாஞ ட ஆத்வுகூங்கந்/ ஆத்பககந 
அ்து சிறு ஆத்வுகூங்களு் கூடித டண் 6-13/ 
6-11 ாசாக சடவீடண் 

 

N/A - சாபோட்டண்து 

 

# - இட்குித சசவுகந் ணகநி ் ண்றுண் சிறுப ்
அபிவிபோட்தி ப்ந்நி ண்றுண் ஆண்க் க்வி, 
ாசாக உக்்கண்பு பசதிகந் ண்றுண் 
மசகபகந் இாாங்க அகணசச்ினூாக 
மண்சகாந்ந்ட்ுந்நது 

*    2019ண் ஆஞ்டி் க.சா.ட (உ.ட) ீக்ச, கனத 
ண்றுண் புதித ாட்தி்ட்தி் கீன் 
ாட்ட்்து் அட் கூட்ுட் சடாகக இங்கு 
கா்்ட்ுந்நது. 

 

*** சசதா்றுகக அறிக்கக டதா்டுட்ட்டுண் 
ச்ட்்ட்தி் 2021 பபோட்தி்கா க.சா.ட 
(உ.ட) ீக்ச ாட்தி சறுமறு 
சபநிபே்்டிபோக்கவி்க ்து் 
க.சா.ட (சா.ட) ீக்ச 
கச்றுக்சகாஞ்டிபோ்டது. 
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fy;tp mikr;R – cau;fy;tp 

01. mj;jpahak;  -  epWtd gz;Gf;$Wfs;/mKy;gLj;Jtjpyhd nghopg;G 

1.1  cah;fy;tpg; gpupT gw;wpa mwpKfk; 

midj;Jg; gy;fiyf;fof khztu;fisAk; njhopy;El;gj;Jld; Gj;Jyfpd; Gj;jwpTld; 
,izj;JtpLtjw;Fk;> 21 Mk; E}w;whz;bd; vjpu;tUk; jrhg;jj;jpy; nghUshjhuj;jpdhy; 
Ntz;lg;gLk; kdpj %yjdj;ij mjD}lhff; fl;bnaOg;gpf; nfhs;tjw;Fk; xU ehl;bd; 
cau;fy;tp Kiwik msg;gupa gzpahw;Wfpd;wJ. xU ehL md;wp Xu; cyif rthy;fSld; 
Kd;ndLj;Jr; nry;Yk;NghJ Kjdpiy> ,uz;lhk;epiy> %d;whk;epiy cau;fy;tp Kiwikfspd; 
mgptpUj;jpf;fhd vjpu;fhyj; jpl;lq;fisf; fl;bnaOg;Gtjw;F midj;Jj; jpwj;jtu;fspd; 
$l;nlhj;Jiog;G kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. ,jd;fPO; cau;fy;tpj; Jiwapd; tpidj;jpwidAk; 
tpisjpwidAk; Nkk;gLj;jy;> gy;fiyf;fofq;fspd; cl;fl;likg;G trjpfismgptpUj;jp 
nra;jy;> gl;ljhupfspd; juj;ij mjpfupg;gjd; Clhf gl;ljhupfspd; Ntiytha;g;Gfis 
mjpfupj;jy;> Muha;r;rpfisAk; Gj;jhf;fq;fisAk; mjpfupj;jy; Kjypa JiwfSf;F gq;fspg;Gr; 
nrYj;Jjy; tiu cau;fy;tp mikr;rpd; nraw;nghWg;G tputpf; fhzg;gLfpd;wJ.   
 

 

1.2 epWtdj;jpd; njhiyNehf;F> gzpf;$w;W> Fwpf;Nfhs;fs;; 
 

njhiyNehf;F 

cau;fy;tpapy; jiyrpwe;j ru;tNjr ikankhd;whf ,yq;ifia epiyngwr;nra;jy;. 

gzpf;$w;W 

ngWNgWfis ,yf;fhff;nfhz;l nfhs;iffisAk; %Nyhghaq;fisAk; tFj;jikj;jYk; 
mKy;gLj;jYk; Clhf ,yq;ifapd; cau;fy;tp Kiwikapy; khzhf;fu;fisAk; Vida 
jpwj;jtu;fisAk; jpUg;jpailar; nra;jy;. 

Fwpf;Nfhs;fs;; 

• cau;fy;tpf;Fg; Nghjpa mZFtopfis Vw;gLj;jy;. 
• cau;kl;l> cyfstpyhd Fwpfhl;bfisf;nfhz;l> gupzhkkile;j Gjpa 

gy;fiyf;fofq;fis epWTjy;.  
• gl;ljhupfspd; Ntiytha;g;igAk; juj;ijAk; Kd;Ndw;Wjy;. 
• Muha;r;rpfisAk; ntspaPLfisAk; tzpfkakhf;fiyAk; Kd;Ndw;Wjy;. 
• cay;tpj; Jiwapd; tpisTg;nghUf;fj;ijAk; tpidj;jpwidAk; mjpfupj;jy;. 
• gz;Gj;juj;ijAk; Vw;GilikiaAk; mjpfupj;jy;. 
• Muha;r;rp tpisTfSk;; Gj;jhf;fKk; Clhf Njrpa nghUshjhuj;jpw;F gq;fspg;Gr; 

nra;jy;. 
• jfty; njhopy;El;gj;ij mbg;gilahff;nfhz;l Kfhikj;Jt Kiwiknahd;iw 

Kd;Ndw;Wjy;. 
 

1.3 cah;fy;tpg; gpuptpd; epWtdf; fl;likg;G 

cah;fy;tpj; Jiwapd; epWtdf; fl;likg;G gw;wp guprPypj;Jg; ghu;f;Fk;NghJ> mikr;rpd; fPo; 
,aq;Fk; kpf Kf;fpa epWtdkhd gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; (UGC) Neubf; 
fz;fhzpg;gpd;; fPo; 17 gy;fiyf;fofq;fSk; (ghuk;ghpa 16 gy;fiyf;fofq;fSk;> ,yq;if jpwe;j 
gy;fiyf;fofKk; ,jpylq;Fk;)> 19 cah;fy;tp epWtfq;fSk; cs;sd. mNjNghy; ,yq;if 
gpf;F gy;fiyf;fofk;> ,yq;if ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk;> ,yq;if 
cau;njhopy;El;gf; fy;tp epWtfk; (SLIATE) vd;gd mikr;rpd; Neub Nkw;ghu;itapd; fPo; 
,aq;fp tUfpd;wd.  
 

,J jtpu> 1978 Mk; Mz;bd; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; 25V gpuptpd; fPo; 
Fwpj;Jiuf;fg;gl;l gl;lkspg;G rk;ge;jkhd cau;fy;tp Nkk;gLj;jy; gzpf;Fk; gl;lkspg;Gf;Fk; 24 
mq;fPfupf;fg;gl;l epWtdq;fs; cs;sd.  
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1.4  epWtdj;jpd; ml;ltiz 

 

 

 

I herewith attached  

The Organizational Struction page (MSWord) SEPERATELY 

to paste into your diagram as I told pls. 

(Bcs it’s not support in my machine…) 

 

 

ml;ltiz 1.1 

 

 

 

 
1.4 cau;fy;tpg; gpuptpd; gjtpazpapdu;; - 2021.12.31 md;Ws;sthW 

 
 

ml;ltiz 1.2 
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1.4.1 cau;fy;tpj; Jiwapd; gjtpazpapdu; - 2021.12.31 md;Ws;sthW  
 

 
 

ml;ltiz 1.1 

 

 

 

  
Copah; 
tFjp 

gjtp 

mDkjpf;fg; 
gl;l 

gjtpazpapdu; 
vz;zpf;if 

cs;sgbahd  
gjtpazpapdu; 
vz;zpf;if 

ntw;wplq;fs;
/ kpif 

vz;zpf;if 

(i) 
rpNul;l 
epiy 

nrayhsh; 1 1 0 

Nkyjpf nrayhsh; (epUthfKk; 
epjpAk;) 

1 1 0 

Nkyjpf nrayhsh; (mgptpUj;jpAk; 
Gyikg; ghprpy;fSk;) 

1 1 0 

Nkyjpf nrayhsh; (mur rhh;gw;w 
cah;fy;tp) 

1 1 0 

gpujhd epjp mYtyh; 1 1 0 

rpNu\;l cjtpr; nrayhsh; 1 1 0 

gzpg;ghsu; (ntspehl;Lf; fy;tp) 1 1 0 

gzpg;ghsu; (mur rhu;gw;w 
cau;fy;tp) 1 1 0 

gzpg;ghsh; (mgptpUj;jp) 1 1 0 

gzpg;ghsh; (khzth; fld; gpupT) 1 1 0 

gzpg;ghsh; (jpl;lkply;) 1 1 0 

gzpg;ghsh; (cl;fl;likg;G trjpfs; 
mgptpUj;jp) 

1 1 0 

gzpg;ghsh; (jfty; njhopy;El;gk;) 1 1 0 

gpujhd fzf;fhsh; 1 1 0 

gpujhd cs;sf fzf;fha;thsu; 1 1 0 

nghwpapayhsu; (rptpy;) 1 0 1 

gpujpg; gzpg;ghsu; / cjtpg; 
gzpg;ghsh; (mgptpUj;jpAk; Gyikg; 
ghprpy;fSk; / jpwd; mgptpUj;jp) 

2 0 2 

gpujpg; gzpg;ghsh;/ cjtpg; 
gzpg;ghsh; (mur rhh;gw;w 
cah;fy;tp) 

1 0 1 

gpujpg; gzpg;ghsu; /               
cjtpg; gzpg;ghsu;                    
(khztu; fld; gpupT - ,.ep.Nr.   

1 0 1 

gpujpg; gzpg;ghsh;/ cjtpg; 
gzpg;ghsh; (jpl;lkply;) 

2 2 0 

gpujpg; gzpg;ghsu; /           
cjtpg; gzpg;ghsu;                 
(khztu; fld; gpupT - ,.jp.Nr.   

1 1 0 

cjtpr; nrayhsu; 
2 1 1 

fzf;fhsu; 1 1 0 

rl;l mYtyu; 1 1 0 
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ml;ltiz 1.2 
 

1.5 Jiwthupahd nrayhw;Wif 
  

1.5.1 epUthfg; gpupT 

cah;fy;tpia Nkk;gLj;Jk; nghUl;L fy;tp mikr;rpd; cah;fy;tpg; gpuptpdhy; Mw;wg;gLk; 
fUkq;fspd; gz;Gj;juj;ij mjpfhpg;gjw;Fk; mjidg; Ngzpr;nry;tjw;Fk; mikr;rpd; 
Fwpf;Nfhs;fSf;Fk; fUkq;fSf;Fk; Vw;w> cau; juk;tha;e;j> jiyrpwe;j Mszpnahd;iwg; 
NgzptUjy;> njhlh;r;rpahfTk; gaDWjptha;e;j tpjj;jpYk; Nritfis toq;Fjy;> Vida 
epWtdq;fSld; Kiwahd xUq;fpizg;nghd;iw Vw;gLj;jYk; NgzptUjYk;> 
gzpahl;nlhFjpapdupd; eyd;Ghp trjpfis Nkk;gLj;jy;> mikr;rpd; KOJkshtpa 
epUthfj;ij newpg;gLj;jy;> kjpg;gPl;il Nkk;gLj;jy; Mfpa fUkq;fs; epUthfg; gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;;gLfpd;wd. 
 

1.5.1.1 epUthfg; gpuptpd; nraw;nghWg;G 
 

• cau;fy;tpg; gpupTf;F ehshe;jk; fpilf;fg;ngWk; kw;Wk; ntspNa mDg;gg;gLk; 
fbjq;fs; njhlu;ghd mYty;fis Nkw;nfhs;sYk;> mjd; gaDWjpia 
cWjpg;gLj;jYk;.  
 

• mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fis mikr;ruitapy; rku;g;gpj;jYk;;> mtw;wpd; 
KbTfis cupa jpwj;jtu;fSf;F mwptpj;jYk;. 

  
• NtW mikr;Rf;fspdhy; mikr;ruitf;F rku;g;gpf;fg;gLk; mikr;ruit 

tpQ;Qhgdq;fSf;fhd mtjhdpg;Gfisg; ngw;Wf;nfhLj;jy;. 
 

• ghuhSkd;w tpdhf;fs;> MNyhridf;; FOf; $l;lg; gpNuuizfs;> nghJ kDf;fs;> 
kdpj cupik kPwy;fs; kw;Wk; [dhjpgjp mYtyfj;jpypUe;Jk; NtW 
jpwj;jtu;fsplkpUe;Jk; fpilf;fg;ngWk; Kiwg;ghLfisAk; gpNuuizfisAk;; 
Nfhupf;iffisAk; rk;ge;jg;gl;l jpwj;jtu;fSf;F mDg;gpitg;gjw;F cupa 
eltbf;if vLj;jy;;. 

 
• cau;fy;tpg; gpuptpd; mYty;fSf;Fj; Njitg;gLk; Nghf;Ftuj;J trjpfis 

Vw;ghLnra;jy;;. 
  

 
Copah; 
tFjp 

gjtp 

mDkjpf;fg; 
gl;l 

gjtpazpapdu; 
vz;zpf;if 

cs;sgbahd  
gjtpazpapdu; 
vz;zpf;if 

ntw;wplq;fs;
/ kpif 

vz;zpf;if 

(ii) 
%d;whk; 
epiy 

epUthf mYtyu; 1 1 0 

nkhopngau;g;ghsu; 2 1 1 

j.njh.njh.mYtyu; 2 2 0 

(iii) 
,uz;lhk; 
epiy 

mgptpUj;jp mYtyu; 80 72 8 

j.njh.njh. cjtpahsu; 2 1 1 

Clf mYtyu; 1 1 0 

njhopy;El;g mYtyu; 1 0 1 

Kfhikj;Jt Nrit mYtyu; 36 19 17 

(iv) Kjdpiy 
rhujp 22 19 3 

mYtyf cjtpahsu; 22 17 5 

nkhj;jk; 196 154 42 
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• cau;fy;tpg; gpuptpd; midj;J thfdq;fisAk; gjpTnra;jy;> guhkupj;jy;> 
fhg;GWjp nra;jy;> tUkhd mDkjpg;gj;jpuk;; ngw;Wf;nfhs;sy; kw;Wk; midj;J 
FOk; thfdq;fSf;Fk; vupnghUs; toq;Fjy;. 

 
• cau;fy;tpg; gpuptpd; cl;fl;likg;G trjpfis tpidj;jpwDlDk; 

tpisj;jpwDlDk; toq;Fjy;> fl;blq;fs;> ,ae;jpu rhjdq;fs; kw;Wk; guhkupg;G 
mYty;fs; njhlu;gpy; cupa epWtdq;fsplkpUe;J Nritfisg; 
ngw;Wf;nfhs;sYk; mtw;iwg; guhkupj;jYk;. 

 
• cau;fy;tpg; gpuptpd; ghJfhg;G mYty;fs; kw;Wk; Jg;GuTnra;Ak; mYty;fis 

cupa Kiwapy; Ngzp tUjy;. 
 

• mYtyu;fspd; mYtyfKiw njhiyNgrpf; fl;lz rpl;ilfisj; jPu;j;jy;. 
 

• mYtyu;fspd; ntspehl;Lg; gpuahzq;fSld; njhlu;Ggl;l flTr;rPl;L> tPrh> VIP, 

gpuahzr; nryT kw;Wk; nfhLg;gdTfis toq;FtJld; rk;ge;jg;gl;l 
mYty;fisAk;; ehl;Lf;F ntspr;nry;tJld; njhlu;Gila mYty;fisAk; 
epiwNtw;Wjy;. 

 
• gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; cau;fy;tp epWtfq;fspd; Mz;lwpf;iffisAk;; 

fzf;fwpf;iffisAk; cupa jpdj;jpy; ghuhSkd;wj;jpy; rku;g;gpj;jy;. 
 
• mYtyu;fspd; tpLKiw> Nkyjpf Neu Ntiy> gpuahzr; nryT vd;gtw;Wld; 

njhlu;Gila mYty;fis Nkw;nfhs;sy;. 
 

• mYtyu;fspd; ,lu;f; fld;> Mjdf; fld;> Nkhl;lhu; irf;fps; fld;> gz;bif 
Kw;gzf; fld; vd;gtw;iw toq;FtJld;; njhlu;ghd mYty;fisAk;; mf;u`hu 
fhg;GWjpj; jpl;l mYty;fisAk; Nkw;nfhs;sy;. 

 
• khjhe;j Gifapuj gUtr;rPl;L (season tickets)> Gifapuj Mizr;rPl;L (warrants) 

vd;gtw;iw toq;Fjy;. 
• Nju;jy;fs; eilngWk;NghJ mit njhlu;ghd nraw;ghLfis xUq;fpizg;Gr; 

nra;jy;. 
• cau;fy;tpg; gpuptpd; gzpahl;nlhFjpapdupd; Ml;Nru;g;Gfs;> xJf;Fjy;fs;;> 

,lkhw;wy;fs;> gjtp cau;Tfs; kw;Wk; Xa;TWj;jy;fs;;. 

• cau;fy;tp nfsut mikr;ru;/ ,uh[hq;f mikr;ru;/ gpujp mikr;rupd; 
gzpahl;nlhFjpapdupd; Ml;Nru;g;Gfs;> xJf;Fjy;fs; kw;Wk; Nrit 
KbTWj;jy;fs;. 

 
• Ml;Nru;g;Gj; jpl;lq;fisj;; jahupj;jy;. 

 

• gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lg; gapw;rp tha;g;Gfis 
toq;Fjy;. 

 

• cah;fy;tpg; gphptpd; fPOs;s epWtdq;fs;> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FO> gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; cah;fy;tp epWtfq;fspd; fy;tp kw;Wk; 
fy;tprhuh gzpahl;nlhFjpapdUf;F rYif mbg;gilapy; Nkhl;lhh; thfd 
mDkjpg;gj;jpuk; toq;Fjy;.  

 

• gy;fiyf;fofq;fsJk; cah;fy;tp epWtfq;fsJk; fy;tprhuh 
gzpahl;nlhFjpapdiu epakpj;jYk; gjtp ntw;wplq;fis epug;GjYk;. 

 
• xg;ge;j/jw;fhypf mbg;gilapy; gy;fiyf;fofq;fSf;F ntspehl;L 

tpupTiuahsh;fis Ml;Nru;g;Gnra;tjw;F mDkjp toq;Fjy;.  

• gy;fiyf;fofq;fspd; fy;tprhuh gzpahl;nlhFjpapdiu ,uz;lhk;epiy 
mbg;gilapy; jw;fhypfkhf/ epue;jukhf tpLtpj;jy;.  
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• gy;fiyf;fof Kiwikapd; nfhLg;gdTfs; rk;ge;jkhf nghJj; jpiwNrhpAld; 
xUq;fpizg;G mYty;fis Nkw;nfhs;sy;. 

 

• gy;fiyf;fof fy;tprhh; kw;Wk; fy;tprhuh gzpahl;nlhFjpapdupd; rk;gs 
Kuz;ghLfs; gw;wpa mikr;rpd; tpjg;Giufis toq;Fjy;. 

 

• ntspehl;Ljtpfs; kw;Wk; fld; mbg;gilapy; nraw;gLj;;jg;gLk; fUj; 
jpl;lq;fSf;F gzpahl;nlhFjpapdiu mDkjpj;Jf;nfhs;sYk; Ml;Nru;g;G 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sYk;.  

 

1.5.2 epjp Kfhikj;Jtg; gpupT  
 

epjpg; gpukhzq;fspy; tpjpj;Jiuf;fg;gl;Ls;sthW mikr;nrhd;wpdJk; mjd; 
Nehf;nfy;iyf;F cl;gl;l jpizf;fsq;fsJk; epjp epUthfj;jpd; rPuhe;jd;ik> 
fpilg;gdTj;jd;ik gw;wpa mikr;rpd; nrayhsu; gpujhd fzf;fPl;L mYtyu; vd;w 
tifapy; epjp mikr;rUf;F nghWg;Gf; $w Ntz;Lk;. 
 

mjw;fika mikr;nrhd;wpy; epjpg; g+l;iffisAk; epjpg; gpukhzq;fisAk; mKYf;fply;> 
epjprhu; nghWg;Gilik Mfpad rk;ge;jkhfTk; mikr;rpd; nrayhsu; ghuhSkd;wj;jpw;F 
nghWg;Gf; $w Ntz;ba tplaq;fs; rk;ge;jkhfTk; mikr;rpd; nrayhsUf;F cjTjy; epjp 
Kfhikj;Jtg; gpuptpd; Kf;fpa nraw;nghWg;ghFk;. 
 

tpidj;jpwdhdJk; gad;$u;jd;ik tha;e;jJkhd epjp Kfhikj;Jt Kiwiknahd;iw 
mKy;gLj;jy;> epjp MNyhridfSk; topfhl;ly;fSk;> epjprhu; jpl;lkplYk; tuT 
nryTj;jpl;lKk;> fzf;fPLk; mwpf;ifaplYk;> cs;sf Kfhikj;Jtk;> Mjd 
Kfhikj;Jtk;> ngWif Kfhikj;Jtk;> ntspehl;Ljtpf; fUj;jpl;lq;fs; rk;ge;jkhd epjp 
Kfhikj;Jt crhTifAk;; Nkw;ghu;itAk; Mfpa fUkq;fs; murhq;fj;jpdhy; 
ntspaplg;gl;l ,yq;if; fzf;fhsu; Nritg; gpukhzf;Fwpg;gpy; Fwpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s 
nraw;nghWg;Gf;fshFk;.   

 

1.5.2.1  cah;fy;tpj; Jiwf;fhd epjprhu; KjyPL 
 

2021 Mk; Mz;by; fy;tp mikr;rpd; nryTj;jiyg;G ,y. 126 ,d; fPo; cah;fy;tpg; gphptpw;F 
19.32 gpy;ypad; &gh epjp xJf;fPLnra;ag;gl;lJ. mjpy; 17.43 gp.&. njhif nrytplg;gl;L 
91% epjprhh; Kd;Ndw;wnkhd;W milag;ngw;Ws;sJ. 
 

2021.12.31 md;Ws;sthwhd kPz;nlOk; nrytpdg;; nghopg;G 

(kp.&.) 
tplak; / tpguk; 2021 Njwpa 

epjpxJf;fPL 
nryT epjp 

xJf;fPl;L 
kPjp 

epjp 
xJf;fPl;Lg; 
gad;ghl;bd; 
Kd;Ndw;wk; 

% 
epUthf kw;Wk; jhgd Nritfs; 584.00 544.41 39.53 92.0% 

MSf;Fhpa Ntjdhjpfs; 100.00 98.89 1.11 98.9% 

gpw kPz;nlOk; nrytpdk; 484.00 445.52 38.42 98.6% 

cah;fy;tpapd; gz;Gj;ju mgptpUj;jpf;F 
epWtd uPjpahd gq;fspg;G 

1,894.00 1,699.40 194.60 89.7% 

nkhj;jk; 2,478.00 2,243.81 234.19 90.6% 

ml;ltiz 1.3 
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1.5.3 cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jpg; gpupT   
 

1.5.3.1  cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jpg; gpuptpd;  gzpfs; (2021.01.01 Kjy; 
 2021.12.31 tiu) 
 

• ngWifrhu; mYty;fisAk; 2006 ngWiff; ife;E}y;> ngWif topfhl;bnewpf; 
Nfhit> epjpg; gpukhzq;fs;; kw;Wk; 2021 Mk; Mz;bw;Fupa tuTnryTj;jpl;l 
epjpxJf;fPLfspd;gb epiwNtw;Wjy;.  

 

• ngWifj; jpl;lj;jpw;F mikthfTk; tUlhe;j tuTnryTj;jpl;l kjpg;gPl;bdhy; 
Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;s epjp xJf;fPLfSf;F mikthfTk;; tpidj;jpwdhfTk; 
gaDWjptha;e;j tpjj;jpYk; Fwpj;j Nritfis toq;Fjy;.  

 

• mur gy;fiyf;fofq;fSf;fhd gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
mDkjpj;J mDg;gpitf;fg;gLk; fUj;jpl;l Kd;nkhopTfis Njrpa jpl;lkply; 
jpizf;fsj;jpd; mDkjpf;fhf rku;g;gpj;jy;.  

 

• ,yq;if gpf;F gy;fiyf;fofk;> ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk;> ,yq;if 
cah; njhopy;El;gf; fy;tp epWtfk; Mfpa epWtdq;fspypUe;J fpilf;fg;ngWk; 
fUj;jpl;l Kd;nkhopTfis kjpg;gPl;Lf;F cl;gLj;jp Njrpa jpl;lkply; 
jpizf;fsj;jpd; mDkjpf;fhf rku;g;gpj;jy;.  

 

• Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsj;jpd; mDkjp fpilf;fg;ngw;w fUj;jpl;l 
Kd;nkhopTfis mikr;ruit mq;fPfhuk; ngWtjw;fhf rku;g;gpg;gjw;F mtrpakhd 
mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fisj;; jahupj;jy;.  

 

• fUj;jpl;lq;fSf;Fhpa jutupir mq;fPfhuj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F gy;fiyf; 
fofq;fspypUe;J fpilf;fg;ngWk; vOj;jhtzq;fis tPlikg;G kw;Wk; 
eph;khzj;Jiw mikr;rpd; epiyahd njhopy;El;gf; FOtpw;F rkh;g;gpj;jYk; 
mq;fPfupf;fg;gl;l fzpag; gl;bay;fis (BOQ) cupa gy;fiyf;fofj;jpw;F 
mDg;gpitj;jYk;;. 

 

1.5.3.2 Nritg; ngWiffs; njhlu;gpy; 2021 Mk; Mz;by; Mw;wg;gl;l gzpfs;; 

1. Nritg; ngWiffs; 
 

• njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOf;fis (TEC) epakpg;gjw;F mtrpakhd Jiwrhu; 
njhopy;thz;ikapduJk; epGzj;Jt mwpTs;sth;fsJk; ngah;fis mDkjpf;F 
rku;g;gpj;jy;.  
 

• mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l epiyahd ngWiff; FOf;fsJk; mikr;rpd; 
gpujhd ngWiff; FOf;fsJk; $l;lq;fSf;F mtrpakhd ngWif Mtzq;fisj; 
jahupj;J toq;Fjy;. 
 

• tpiykDf;fisj; jpwf;Fk; FOf;fis epakpj;jYk; Fwpj;j jpdj;jpy;;> Fwpj;j 
Neuj;jpy; tpiykDf;fisj; jpwg;gjw;F cjTjYk;;.  
 

• tpiykDf;fis ml;ltizg;gLj;jp cupa njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOf;fSf;F 
rku;g;gpj;jy;.  
 

• njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOtpd; tpjg;Giufis ngWiff; FOTf;F Mw;Wg;gLj;jp 
,Wjp KbTfisg; ngw;W xg;ge;jg; gzpfis toq;Fjy;. 
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2. crhTifr; Nritfs; 
 
mNefkhd gy;fiyf;fofq;fsJk;; cau;fy;tp epWtfq;fsJk;; fUj;jpl;lq;fSf;fhd 
epu;khzg; gzpfSf;F xg;ge;jkspf;fg;gl;ljd; gpd;du; me;epu;khzg; gzpfis Muk;gpg;gjw;Fk; 
mg;gzpfisg; g+u;j;jpnra;tjw;Fk; ePz;lfhyk; vLf;Fk; re;jh;g;gq;fSk;> mj;jifa 
fUj;jpl;lq;fSf;fhd fhyKk; fpuaKk; ,ul;bg;ghd re;jh;g;gq;fSk; mtjhdpf;fg;gl;ld. 
mit Fwpj;J guprPypf;Fk;;NghJ crhTenuhUtiuj; njhpTnra;Ak; xU rpW tplaj;jpw;Fk; 
kpf ePz;lfhyk; nrytplg;gl;bUg;gij mtjhdpf;f Kbe;jJ.   

,jw;Fupa jPu;thf mikr;rpdhy; gy;fiyf;fof Kiwikapd; epu;khzg; gzpfis 
tifg;gLj;jp ngWifr; nrad;Kiwapd; mbg;gilapy; Kd;nkhopTfisAk; tpiyfisAk; 
Nfhup gy;fiyf;fofq;fSf;F mDkjpf;fg;gLk; epu;khzf; fUj;jpl;lq;fSf;fhd 
crhTeu;fspd;; gl;banyhd;iwj;; jahupj;J gy;fiyf;fofq;fSf;F toq;f eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;sJ. ,t;thwhd fUj;jpl;lq;fSf;fhd ngWif eltbf;iffSf;fhf mjpf 
fhyj;ijr;; nrytpl;L gy;fiyf;fofq;fSf;F crhTeu;fis epakpj;Jf;nfhs;tjw;F mjpf 
fhyk; vLj;Jf; nfhs;shky; ,g;gl;baypypUe;J crhTeu;fisj;; njhpTnra;J epu;khzg; 
gzpfis Jupjkhf Muk;gpg;gjw;F ,jd; %yk; tha;g;Ngw;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 

 
1.5.4  jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gg; gpupT  
 

cau;fy;tp mikr;rpdJk; cau;fy;tpj; JiwapdJk; tpidj;jpwidAk; tpisj;jpwidAk; 
mjpfupg;gjw;fhf jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jpf;nfhs;tJ 
,g;gpuptpd; Kf;fpa Nehf;fkhFk;. mNjNghy;> mur gy;fiyf;fof Kiwikapd; 
tpidj;jpwidAk; juj;ijAk; Nkk;gLj;jpf;nfhs;tjw;fhf <LgLj;jpf;nfhs;sf;$ba jfty; 
njhopy;El;g Vw;ghLfisr; nra;Jnfhs;sy; Kjypa mYty;fs; ,g;gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ.   

1.5.4.1 jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gg; gpuptpd; nraw;nghWg;G 

• rYif mbg;gilapy; Nkhl;lhu; thfd mDkjpg;gj;jpuq;fis tpepNahfpg;gjw;F 

epfo;epiy Kfhikj;Jt Kiwikia <LgLj;jpf;nfhs;tjw;fhd (Online Management 

System for Vehicle Permit) Kiwiknahd;iwj; jahupj;jy;. 

❖ ,g;Gjpa fzpdp nkd;nghUis cUthf;Ftjw;F mtrpakhd Njitfis 

,dq;fz;L TOR Ij; jahupj;J> tpiykDf; NfhUtjw;fhf ngWifg; gpupTf;F 
xg;gilj;J epWtdnkhd;W njupTnra;ag;gl;Ls;sJ.   

❖ 2021 Nk khjkstpy; Kiwikiaj; jahupf;Fk; gzp g+u;j;jpaile;Js;sJ.  
❖ Nkw;gb Kiwikf;F https://vehiclepermit.mohe.gov.lk vd;w cau;fy;tpg; gpuptpd; 

Sub domain  Clhf gpuNtrpf;f KbAk;.   

❖ ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> u[ul;l 
gy;fiyf;fofk;> gpf;F gy;fiyf;fofk; Mfpa gy;fiyf;fofq;fSf;Fk; 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOTf;Fk; Njitahd mbg;gilg; gapw;rpfs; 
toq;fg;gl;Ls;sJ.   

❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; mYtyu;fSf;Fj; Njitahd gapw;rpfSk; toq;fg;gl;Ls;sJ.  
❖ ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> u[ul;l 

gy;fiyf;fofk;> gpf;F gy;fiyf;fofk; Mfpa gy;fiyf;fofq;fsJk; 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mtrpakhd jfty;fisg; 
ngw;Wf;nfhz;L Kiwikiag; ghtpg;gjw;F mtrpakhd gadu; fzf;Ffis (User 

Accounts) cUthf;FtJld; Kiwikapd; nraw;ghL guPl;rpf;fg;gl;L tUfpwJ.  
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• ntspehl;Lg; Gyikg;guprpy;fSf;F tpz;zg;gk; NfhUtjw;F epfo;epiy Kfhikj;Jt 
Kiwia cgNahfpj;jy;. (Online Management System for Scholarships) 

❖ ,f;fzpdp nkd;nghUis cUthf;Ftjw;F mtrpakhd Njitg;ghl;il ,dq;fz;L 
TOR Ij; jahupj;J> tpiyNfhUtjw;fhf ngWifg; gpupTf;F xg;gilj;J ,jw;fhd 
xU epWtdk; njupTnra;ag;gl;Ls;sJ.   

❖ Kiwikiaj; jahupf;Fk; gzp g+u;j;jpaile;Js;sNjhL ,k;KiwikapD}lhf Gjpa 
Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; epfo;epiyahf mKy;gLj;jg;gLfpwJ.  

❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; gpd;tUk; Sub domain Clhf ,k;Kiwikf;Fs; gpuNtrpf;f 
KbAk;.  https://foreignscholarships.mohe.gov.lk  

• mgptpUj;jpg; gpuptpd; Online Document Tracking System S/W tpUj;jpnra;J 
mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  
  
❖ jdpahu;Jiwapd; xj;jhirAld; ,k;Kiwik ,ytrkhfj; jahupf;fg;gl;lJ.   
❖ gpuptpd; mYtyu;fSf;F Kiwikia cgNahfpg;gjw;Fj; Njitahd gapw;rpfs; 

toq;fg;gl;lJ.  

❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; gpd;tUk; Sub domain Clhf Nkw;Fwpj;j Kiwikf;Fs; 
gpuNtrpf;f KbAk;.  http://lettertracking.mohe.gov.lk  

❖ Kiwikia cgNahfpg;gjw;F mtrpakhd gadu; fzf;Ffis cUthf;FjYk; 
Kiwik nraw;gLk; tpjKk; guPl;rpf;fg;gl;L tUfpwJ.  
 

• cau;fy;tpg; gpuptpd; epiyahd nrhj;Jf;fspd; gjpNtl;ilg; guhkupg;gjw;fhf 
Kiwiknahd;iwj; jahupj;jy;.     

 
❖ ,k;Kiwikiaj; jahupf;Fk; gzp jw;NghJ g+u;j;jpaile;Js;sJld; 2021.12.31 Mk; 

jpfjp tiuahd juTfs; mjpy; Cl;lg;gl;Ls;sJ.   

❖ ,Jtiu ,k;Kiwikiag; guPl;rpf;Fk; eltbf;if fzf;Fg; gpuptpdhy; 
Kd;ndLf;fg;gLfpwJ.   

❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; gpd;tUk; Sub domain Clhf Nkw;Fwpj;j Kiwikf;Fs; 
gpuNtrpf;f KbAk;.  http://lettertracking.mohe.gov.lk  
 

• cau;fy;tpg; gpuptpd; Copau;fspd; juTfis Cl;Ltjw;fhf (HR Management System)  

Kiwiknahd;iwj; jahupj;jy;.   
❖ ICTA epWtdj;jpdhy; cUthf;fg;gl;l EHRM Kiwik ,e;j cau;fy;tpg; gpuptpw;F 

toq;fg;gl;lJ. 
❖ mbg;gilj; jfty;fs; Kiwikf;Fs; Cl;lg;gl;Ls;sJ.   
❖ rpy mwpf;iffisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Mw;wy; fhzg;gLtJld;> mJ ,d;Dk;; 

mgptpUj;jp nra;ag;gl;L tUfpwJ. 
❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; gpd;tUk; Sub domain Clhf Nkw;Fwpj;j Kiwikf;Fs; 

gpuNtrpf;f KbAk;.  http://lettertracking.mohe.gov.lk  
 

• mgptpUj;jpg; gpuptpd; MOU Kiwikia tpUj;jpnra;jy;.   
❖ ,k;Kiwikia mgptpUj;jp nra;tjw;F ngw;Wf;nfhs;sg;gl;l NjitfSf;F 

,zq;f Kiwik tpUj;jpnra;ag;gl;L tUfpwJ.  
 
• 2020 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTfSf;fika mur gy;fiyf;fofq;fspy; Wi-Fi  

trjpfis NkYk; tp];jupg;gjw;F %d;whk; fl;lj;jpd; fPo; gpd;tUk; cau;fy;tp 
epWtfq;fs; 2021 Mk; Mz;by; njupTnra;ag;gl;Ls;sd.   
❖ Cth-nty;y];] gy;fiyf;fofk; - gJis 

❖ rg;ufKt gy;fiyf;fofk; - ngyp`{y;Xah 
❖ njhy;ypay; gl;lg;gpd;gbg;G epWtfk; - nfhOk;G   
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jw;NghJ ngWif eltbf;iffs; g+u;j;jpnra;ag;gl;Ls;sJld;> Nrit toq;Ftjw;fhd xU 
epWtdk; njupTnra;ag;gl;Ls;sJ.  
 

• gy;fiyf;fof gzpahl;nlhFjpapduhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;; xg;ge;j kPwy; fhuzkhf epjpj; 
juTj;jsj;ij jahupj;jy;.   

 
❖ mbg;gil juTj;jsnkhd;iwj; jahupj;J toq;f UCSC ,zf;fk; njuptpj;;;jJ.  
❖ juTj; jsj;ijj; jahupj;J jw;NghJ jfty;fs; Cl;lg;gl;L tUfpwJ. 

 

• gy;fiyf;fof gzpahl;nlhFjpapdUf;fhd epfo;epiyahf ntspehl;L yPT mDkjpf;Fk; 
Kiwik. 
 
❖ ,f;fhyg;gFjpapy; Nguhjidg; gy;fiyf;fofk;> aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;> rg;ufKt 

gy;fiyf;fofk;> Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk;> ,yq;if njd;fpof;Fg; 
gy;fiyf;fofk;> fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; Mfpa gy;fiyf;fofq;fSf;Fk; fpspnehr;rp 
tshfj;jpw;Fk; Njitahd gapw;rpfs; toq;fg;gl;Ls;sd. 

❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; mYtyu;fSf;Fj; Njitahd gapw;rpfSk; toq;fg;gl;Ls;sd. 
❖ jw;NghJ nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk;>           = 

[atu;jdGu gy;fiyf;fofk;> fsdpg; gy;fiyf;fofk;> nkhwl;Litg; gy;fiyf;fofk;> 
W`{Z gy;fiyf;fofk;> tak;g gy;fiyf;fofk;> fl;Gy kw;Wk; muq;fhw;Wiff; 
fiyfs;; gy;fiyf;fofk;> fk;g`h tpf;ukhur;rp MAu;Ntj fy;tp epWtdk;> Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofk;> aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;> rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> Cth 
nty;y];] gy;fiyf;fofk;> ,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;> fpof;Fg; 
gy;fiyf;fofk;> tTdpah gy;fiyf;fofk;> fpspnehr;rp tshfk; Mfpa gy;fiyf; 
fofq;fspYk; tshfq;fspYk; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; 
fl;Lg;gLj;jg;gLk; midj;J epWtdq;fspYk; ,e;epfo;r;rpj;jpl;lk; mKy;gLj;jg;gLfpwJ.  

 
❖ 2021 Mk; Mz;bw;fhd jfty; njhopy;El;gj; jpl;lj;ijj; jahupj;jy;. 
❖ 2016 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTfSf;fika kbf; fzpdpfisf; nfhs;tdT 

nra;tjw;fhf tl;bapy;yh khztu; fld; toq;Fk; jpl;lj;Jld; njhlu;ghd 
mYty;fis Nkw;nfhs;sy;. 

❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; ,izaj;jsj;ij ,w;iwg;gLj;jp guhkupj;jy;. 
❖ jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gg; gpupTf;F Vw;Gila epiyahd nrhj;Jf;fspd; 

,Ug;Gg; gjpNtl;il (Computer Inventory Ledger)  guhkupj;jy;.  

❖ njupTnra;ag;gl;l mur gy;fiyf;fofq;fspy; wi-fi  trjpfis NkYk; tp];jupj;jy;. 
❖ cau;fy;tpg; gpuptpYs;s fzdpfs;> kbf; fzpdpfs;> nlg; ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 

mr;rPl;Lg; nghwpfspd;; td;nghUs; rhu;e;j FiwghLfis eptu;j;jp nra;jy;. 
❖ fzpdp nkd;nghUs;fs; rhu;e;j FiwghLfisAk; ,izaj;jsk; kw;Wk; kpd;dQ;ry; 

rhu;e;j rpf;fy;fisAk;; rPu;nra;jy;. 
❖ gpupTfspd; Njitf;Nfw;g fzpdpfspy; gad;gLj;jg;gLk; nkd;nghUs;fis epWTjYk;;> 

td;nghUs;fs; rk;ge;jkhd gpur;rpidfis eptu;j;jp nra;jYk;. 
❖ cau;fy;tpg; gpuptpYs;s fzpdpfspd; ghJfhg;gpw;fhd itu]; nkd;nghUs;fis 

epWTjYk;; ,w;iwg;gLj;jp guhkupj;jYk;. 
❖ itu]; nfhd;Nrhy; Kiwikiag; guhkupj;jy;. 
❖ fzpdp tiyaikg;igg; guhkupj;jYk; tp];jupj;jYk;. 
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❖ fzpdp tiyaikg;Gf; fl;Lg;ghl;L epiyaj;jpYs;s Proxy Server, Firewall Server,           

e-mail server, Virus Console Server, cau;fy;tp ntspehl;L yPT nkd;nghUs; Server 

Mfpa Server  ,ae;jpuq;fis epUtfpj;jy;. 
❖ cau;fy;tp ntspehl;L yPT nkd;nghUs; Kiwikiag; guhkupj;jYk;; mgptpUj;jpg; 

gpuptpd; Njitf;Nfw;g cupa gbtq;fisj; jahupj;J toq;FjYk;. 

❖ cau;fy;tpg; gpuptpy; jw;NghJ epWtg;gl;Ls;s Wi-Fi Kiwikiag; guhkupj;jYk; 
mt;tg;NghJ Vw;glf;$ba njhopy;El;g uPjpapyhd rpf;fy;fis eptu;j;jpnra;jYk;. 

❖ cau;fy;tpg; gpupTf;Fj; Njitahd fzpdp td;nghUs;fisAk;; nkd;nghUs;fisAk; 
nfhs;tdT nra;Ak;NghJ cupa njhopy;El;gf; FOf;fis gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy;. 

❖ jfty; njhopy;El;g Kiwikfisf; nfhs;tdT nra;Ak;NghJ ngWifr; 
nrad;Kiwapd; gy;NtW fl;lq;fspYk; gq;fspg;G toq;Fjy;. 

❖ Vida mikr;Rf;fs; kw;Wk; jpizf;fsq;fspd; jfty; njhopy;El;gj; Jiwrhu; 
ngWifr; nrad;Kiwapy; njhopy;El;g kjpg;gPl;Lf; FOf;fisg; gpupepjpj;Jtg;gLj;jy;. 

❖ ICTA  Clhf mKy;gLj;jg;gLk; LGN fUj;jpl;l mYty;fSf;F gq;fspg;ig toq;Fjy;. 
❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; fzpdp kw;Wk; jfty; njhopy;El;g JizAWg;GfSf;Fupa 

nrhj;Jf;fs; gjpNtl;ilj; jahupj;jy;. 
❖ jfty; njhopy;El;g ngWifj; jpl;lj;ij jahupj;jy;. 
❖ mgptpUj;jpg; gpuptpd; Online Document Tracking System  S/W I mgptpUj;jpnra;jy;. 
❖ Njitg;ghLfs; Fwpj;J Muha;e;J Njitg;ghl;L mwpf;if jahupf;fg;gl;L tUfpwJ.  
❖ Ms Mail Domain (mail.mohe.gov.lk) email Kiwikapd; epUthf mYty;fis (Office 

email Account Creation & Adding  Ms office Software  rights to each Accounts) 

Nkw;nfhs;sYk; %d;whk; jpwj;jtupd; S/W (Assure, SharePoint) fSf;Fupa mYty;fis 

Nkw;nfhs;sYk;. ,Jjtpu Cloud Storage njhopy;El;gj;ijf; ifahz;L cau;fy;tpg; 

gpuptpd; juT Kfhikj;Jtj;jpw;fhd trjpfis toq;Fjy;. cjhuzk;: One Drive, 

Google Drive. 
❖ Google Mail Domain (mohe.gov.lk) Kiwikapd; epUthf (Gjpa email address fis 

cUthf;FjYk; jw;Nghija email address  fspYs;s gpur;rpidfis eptu;j;jp 
nra;jYk;) mYty;fis Nkw;nfhs;sy;.  

❖ Ms Team njhopy;El;gj;ijg; gad;gLj;jp cau;fy;tpg; gpuptpd; khztu; fld; gpuptpy; 
4500 f;Fk; mjpfkhd khztu;fis Neu;Kfg; guPl;irf;fhf ,izj;jy;> NkYk; 

mgptpUj;jpg; gpuptpd; ntspehl;Lg; Gyikg;guprpy;fSf;fhd Neu;Kfg; guPl;irfis  Zoom 

njhopy;El;gj;jpd; Clhf elhj;Jtjw;F midj;J trjpfisAk; Nkw;nfhs;sy;. 
❖ Online Student Loan Scheme  (nkd;nghUs; Kiwikapd; Gjpa Njitg;ghLfs;) Bulk 

Printing Solution, Reconciliation Bank Statement, Preparation of Summary Reports gw;wpa 
mgptpUj;jp eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjw;F jpl;lkply;.  

❖ fy;tp gw;wpa rdhjpgjp nrayzpapd; (Presidential Task Force on Education) midj;Jf; 

$l;lq;fisAk; Ms Team njhopy;El;gj;jpd; Clhf elhj;JjYk; mtw;iw xypg;gjpT 
nra;jYk;. 

❖ COVID-19  ngUe;njhw;W epiyik fhuzkhf work from home  fhyg;gFjpapy; 

mYtyf mYty;fis trjpahf Nkw;nfhs;tjw;fhf SLACK nkd;nghUis 
epWTjYk; guhkupj;jYk;. 

❖ SLACK nkd;nghUis mYtyfj;jpd; mYtyu;fSf;F gad;gLj;Jtij 

trjpg;gLj;Jtjw;fhf SLACK User Guide  Ij; jahupj;jy;. 
❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; mYtyu;fs; ,e;j SLACK Platform Ig; gad;gLj;Jk;NghJ 

mtu;fSf;F Vw;glf;$ba gpur;rpidfis njhiyNgrp topNa ,izaj;jpd; Clhf 
eptu;j;jpnra;J nfhs;sy;. 

❖ COVID-19  ngUe;njhw;W epiyik fhuzkhf work from home  fhyg;gFjpapy; Online 

Foreign Leave System rk;ge;jkhf fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;> njd;fpof;Fg; 
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gy;fiyf;fofk;> aho;g;ghzk; gy;fiyf;fofk;> PGIM Mfpa epWtdq;fspd; vOe;j 
gpur;rpidfis eptu;j;jpnra;jy;.  

❖ COVID-19  ngUe;njhw;W epiyik fhuzkhf work from home  fhyg;gFjpapy; Online 

meeting  fis xOq;Fnra;jYk; ,izg;G eltbf;iffis Nkw;nfhs;sYk;.  

 
#k; njhopy;El;gj;jpd; Clhf ,lk;ngWk; fUj;juq;Ffs; (Zoom Video Conference ) 

❖ nrayhsu; jiyikapy; gjtpepiy mYtyu;fSf;fhd $l;lq;fis elhj;Jtjw;Fj; 
Njitahd jfty; njhopy;El;gk; rhu;e;j mYty;fis Nkw;nfhs;sy;. 

❖ Education Task Force Group Meeting elhj;Jtjw;F mtrpakhd jfty; njhopy;El;g 
cjtpia toq;Fjy;. 

❖ mgptpUj;jpg; gpupT. epWtdg; gpupTfspd; gjtpepiy mYtyu; $l;lq;fis 
elhj;Jtjw;F mtrpakhd xj;Jiog;ig toq;Fjy;. 

❖ Task Force Secretariat Meeting  elhj;Jtjw;F jfty; njhopy;El;g cjtp toq;Fjy;. 
❖ edutaskforce.lk domain Ig; gjpTnra;jYk; epWTjYk;. 
❖ State, MoHE, DAI Online Progress Report  Ij; jahupj;jy;. 
❖ President Task Force – Vocational Functional Group mYtyu;fSf;F ,ilapy; Ms Team 

Meeting  fis elhj;Jjy;. 
❖ ntspehLfspy; ,Uf;fpd;w ntspehl;L khztu;fis epfo;epiyahfg; 

gjpTnra;tjw;fhd nkd;nghUnshd;iwj; jahupg;gjw;F mtrpakhd eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sy;.   

❖ ntspehl;L khztu;fisg; gjpTnra;tjw;F Web portal fis mgptpUj;jpnra;jy;. 
❖ mur rhu;gw;w gl;ljhupfs; epWtdq;fSf;F Google Form  I cUthf;Fjy;. 
❖ cau;fy;tpg; gpuptpd; fzpdp kw;Wk; fzpdpj; JizAWg;Gfspd; epiyahd nrhj;Jf;fs;; 

gjpNtl;il epfo;epiyg;gLj;Jk; Kiwikia KiwtYg;gLj;jp epiyahd nrhj;Jf;fs; 
gjpNtl;il epfo;epiyg;gLj;jy;.  

❖ 2016 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTfSf;fika kbf; fzpdpfisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;F tl;bapy;yh fld; toq;Fk; jpl;lj;jpw;Fupa flik mYty;fis njhluhf 
Nkw;nfhs;sy;.  

 

1.5.5  mgptpUj;jpg; gpupT  
 

,yq;if mur gy;fiyf;fof Kiwikapd; mgptpUj;jpf;fhf fy;tp mikr;rpd; cau;fy;tpg; 
gpuptpdhy; toq;fg;gLk; gq;fspg;gpy; kpf Kf;fpa nraw;nghWg;G> mgptpUj;jpg; gpuptpdhy;  
Mw;wg;gLfpd;wJ. ,yq;ifapy; Gjpjhf mur gy;fiyf;fofq;fis epWTjy;> jw;NghJs;s 
gy;fiyf;fofq;fis tp];jupf;Fk;NghJ Njitahd rl;lg; gpd;dzpiaj; jahupj;Jf; 
nfhLj;jy;> fhzp ifafg;gLj;Jtjd; %yk; ngsjpf tsq;fis toq;Fjy; ,g;gpuptpd; 
nghWg;ghFk;. gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; fPo; xOq;FWj;jg;glhj gpf;F 
gy;fiyf;fofk;> ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk; vd;gd rk;ge;jkhfTk; ,yq;if 
cau; njhopy;El;gf; fy;tp epWtfj;jpd; midj;Jg; gzpfsJk;; Nkw;ghu;it kw;Wk; 
topelhj;Jk; eltbf;iffs; ,g;gpuptpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. gy;fiyf;fof 
gzpahl;nlhFjpapdu; fy;tp kw;Wk; jdpg;gl;l fUkq;fSf;fhf ntspehL nry;Yk;NghJ 
mjw;Fupa tpLKiwfis toq;FjYk; nryTfis Nkw;nfhs;sYk; gw;wpa mtrpakhd 
tpjg;GiufisAk; mDkjpiaAk; toq;Fjy;> gy;fiyf;fofq;fspd; fy;tp 
eltbf;iffSf;F mtrpakhd ,urhadg; gjhu;j;jq;fisAk; cgfuzq;fisAk; 
epWtdj;jpy; Njitg;gLk; tpjg;Giufis toq;Ftjd; %yk; mf;fUkq;fSf;fhd trjpfs; 
toq;fg;gLfpd;wd.   
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,Jjtpu gy;fiyf;fof r%fj;jpduhy; Kd;itf;fg;gLk; Kiwg;ghLfSk; 
gy;fiyf;fofq;fs; rk;ge;jkhd nghJkf;fspd; tprhuizfSk; Fwpj;J gFg;gha;Tnra;J 
Njitahd jPu;Tfis toq;FtJk; Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ.  

 

mYtyu;fspd; vz;zpf;if 

ml;ltiz 1.4  

1.5.5.1  mgptpUj;jpg; gpuptpd; nraw;nghWg;G  
 

 

1. 1978 Mk; Mz;bd; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; fPo; Gjpa 
fw;ifnewpfis Muk;gpj;jy;> fw;ifnewpfis khw;Wjy;> Gjpa gPlq;fisAk; 
gphpTfisAk; Muk;gpj;jy; Kjyhd fl;lisfisAk;; xOq;FtpjpfisAk; ntspapLjy;. 

2. mur gy;fiyf;fofq;fis epWTtjw;Fk; tp];jupg;gjw;Fkhd fhzpfisf; nfhs;sYk; 
ifafg;gLj;jYk; gw;wpa mYty;fs;. 

3. ,yq;if gpf;F gy;fiyf;fofk;> ,yq;if ngsj;j kw;Wk; ghup gy;fiyf;fofk; 
Mfpatw;Wld; njhlu;ghd mYty;fs; (gjtpazpapdu; gw;wpa tplaq;fs; jtpu;e;j) 

4. ,yq;if gpf;F gy;fiyf;fofk;> ,yq;if ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk;> 

gl;lg;gpd;gbg;G epWtfq;fs; kw;Wk; Vida gl;lkspg;G fy;tp epWtfq;fspd; fTd;rpy;/ 
Kfhikj;Jt rig   cWg;gpdh;fis epakpj;jy;. 

5. ,yq;if cah; njhopy;El;gf; fy;tp epWtfk; rk;ge;jkhd midj;J mYty;fSk;. 

6. midj;Jg; gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; mg;gy;fiyf;fofq;fSf;Fupa gl;lg;gpd;gbg;G 
epWtfq;fspypUe;J fpilf;fg;ngWk; ntspehl;L yPT tpz;zg;gq;fSf;F NkjF 
[dhjpgjp> nfsut gpujk mikr;ru; kw;Wk; nfsut mikr;ru;> Nkyjpf nrayhsu; 
(mgptpUj;jp) MfpNahupd; mDkjpiag; ngw;Wf;nfhLj;jy; rk;ge;jkhd mYty;fs;. 

7. gy;fiyf;fofq;fs;> gl;lg;gpd;gbg;G epWtfq;fs; kw;Wk; Vida cah;fy;tp 
epWtfq;fspd; gzpahl;nlhFjpapdu; mj;jifa epWtfq;fspdhy; tUtpf;fg;gl;l 

epjpaq;fisAk; (Generated Funds), cs;Su; epjpaq;fisAk; cgNahfpj;J ntspehl;Lr; 
Rw;Wyhf;fspy; fye;Jnfhs;Sk;NghJ nrythFk; epjp Vw;ghLfSf;Fj; Njitahd 
mq;fPfhuj;ij mikr;rpd; Nkyjpf nrayhshplkpUe;J (mgptpUj;jp) my;yJ Njrpa 
tuTnryTj;jpl;l jpizf;fsj;jpypUe;Jk; ngw;Wf;nfhLf;f eltbf;if vLj;jy;. 

njh. 
,y. 

gjtpg; ngau; 

2021.01.01 ,y; 
cs;sthW 
gjtpapdu; 
vz;zpf;if 

2021.12.31 
,y; 

cs;sthW 
gjtpapdu; 
vz;zpf;if 

01 Nkyjpfr; nrayhsu; (mgptpUj;jp) 01 01 

02 gzpg;ghsu; (mgptpUj;jp) 01 01 

03 cjtpg; gzpg;ghsu; (mgptpUj;jp) - - 

04 mgptpUj;jp mYtyu; 08 08 

05 Kfhikj;Jt Nrit mYtyu;  I            02 01 

06 Kfhikj;Jt Nrit mYtyu;  II 01 - 

07 Kfhikj;Jt Nrit mYtyu;  III 03 - 

08 gl;ljhupg; gapYeu; - 05 

09 mYtyfg; gzpahsu; Nrit III 01 01 

nkhj;jk; 17 17 
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8. gy;fiyf;fof gjtpazpf;F 431 Mk; ,yf;f nghJepjpr; Rw;wwpf;iff;F Vw;g tpkhd 
gazr;rPl;L mDkjp toq;Fjw;Fupa eltbf;iffs;. 

9. gy;fiyf;fof Nte;jh;fsJk; Jiz Nte;jh;fsJk; epakdq;fSld; rk;ge;jg;gl;l 
xUq;fpizg;G mYty;fs;. 

10. gy;fiyf;fof Kiwikapy; epyTk; gpur;rpidfs; rk;ge;jkhf [dhjpgjp 
mYtyfj;jpypUe;Jk;; Vida epWtdq;fspypUe;Jk; fpilf;fg;ngWk; fbjq;fs; 
rk;ge;jkhd mYty;fs;. 

11. gy;fiyf;fofq;fSf;F mtrpakhd ,urhadg; gjhh;j;jq;fisAk; ,yj;jpudpay; 
cgfuzj; njhFjpfisAk; NtW JizAWg;GfisAk; tpkhdk; khu;f;fkhf ,wf;Fkjp 
nra;tjw;F 368 Mk; ,yf;f nghJepjpr; Rw;wwpf;iff;F Vw;g mikr;Rr;; nrayhshpd; 
mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fhpa mYty;fs;. 

12. gy;fiyf;fofq;fSf;Fj; Njitahd ,urhadg; gjhu;j;jq;fisAk; ,yj;jpudpay; 
cgfuzj; njhFjpfisAk; NtW JizAWg;GfisAk; ,wf;Fkjp nra;Ak;NghJ 

mt;thwhd nghUl;fSf;F jPu;it tup kw;Wk; tw; tup tpyf;fspj;jy;/ epthuzk; 

rk;ge;jkhf fpilf;fg;ngWk; Nfhhpf;iffSf;F 2012.11.08 Mk; jpfjpa> 1783/18 Mk; 
,yf;f mjptpNrl tu;j;jkhdp mwptpj;jYf;fika mDkjpiag; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhf 
,yq;if Rq;fj; jpizf;fsj;jpw;F Mw;Wg;gLj;Jjy;.  

 

1.5.6  jpl;lkply; gpupT  
 

1.5.6.1 jpl;lkply; gpuptpd; nraw;nghWg;G 
 

• cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lf; fUj;jpl;l Kd;nkhopTfis mq;fPfhuj;jpw;fhf Njrpa 
jpl;lkply;  jpizf;fsj;jpw;F Mw;Wg;gLj;JjYk; Njrpa jpl;lkply; jpizf;fsj;jpdhy; 
mf;fUj;jpl;l Kd;nkhopTfs; rk;ge;jkhf Kd;itf;fg;gLk; tprhuizfSf;F 
gjpyspg;gjw;fhf gy;fiyf;fofq;fSld; Njitahd xUq;fpizg;G eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;sYk;. 
 

• ntspehl;L tsj;; jpizf;fsj;Jld; ,ize;J ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fis 
Muk;gpg;gjw;Fupa eltbf;iffis Nkw;nfhs;sYk; ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fis 
mKy;gLj;Jk;NghJ fld; kw;Wk; nfhil toq;Fk; ehLfSlDk; cs;ehl;L 
epWtdq;fSlDk; Vw;glf;$ba gpur;rpidfis eptu;j;jpnra;tjw;F cupa 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;sYk;.  
 

• ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;F fUj;jpl;l Kfhikj;Jt myFfis 
epWTtjw;Fupa mYty;fis Nkw;nfhs;sYk; fUj;jpl;l Copau; gjtpfis mDkjpj;Jf; 
nfhs;tjw;;Fk; Ml;Nru;g;GfSf;Fk; fl;Lg;ghl;Lg; gpupTld; xUq;fpizg;G mYty;fis 
Nkw;nfhs;sYk;. 

• g+u;j;jpnra;ag;gLk; ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fSf;F ,Wjpf; fUj;jpl;l mwpf;iffisj; 
jahupj;J mtw;iw ntspehl;L tsj; jpizf;fsk;> Njrpa fzf;fha;T mYtyfk;> 
fUj;jpl;lj;jpd; ntspehl;L epjpaPl;l epWtdk; (donor)  Mfpatw;Wf;F mDg;Gjy;.   

 

• cs;Su; epu;khzf; fUj;jpl;lq;fs;> tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTf; fUj;jpl;lq;fs;> 
ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fs; Mfpatw;Wf;fhd fUj;jpl;l Nkw;ghu;itj; jpizf;fsj;jpw;F 
fhyhz;L Kd;Ndw;w mwpf;iffisj; jahupj;J xg;gilj;jy;.  

 

• [dhjpgjp nrayfk;> gpujk mikr;ru; mYtyfk;> ghuhSkd;wk; kw;Wk; nghJj; 
jpiwNrupapdhy; cs;ehl;L epu;khzf; fUj;jpl;lq;fs;> tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTf; 
fUj;jpl;lq;fs;> ntspehl;L fUj;jpl;lq;fs; Mfpad njhlu;gpy; tpdtg;gLk; 
jfty;fisAk; Kd;Ndw;w mwpf;iffisAk; jahupj;J xg;gilj;jy;. 
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• tuTnryTj;jpl;l kjpg;gPl;ilj; jahupg;gjw;F ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fSf;Fk; 
tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTf; fUj;jpl;lq;fSf;Fk; cupa tuTnryTj;jpl;l kjpg;gPl;by; 
cs;slf;fg;gl Ntz;ba epjpj; Njitg;ghLfisg; ngw;Wf;nfhz;L jpiwNrupf;F 
mwptpg;gjw;fhf fzf;Fg; gpupTf;F toq;Fjy;.    

 

• tuTnryTj;jpl;l ciuapd;NghJ rku;g;gpf;fg;gl Ntz;ba tuTnryTj;jpl;l 
Kd;nkhopTfSf;F gy;fiyf;fofq;fspypUe;J fUj;jpl;lg; gpNuuizfisg; 
ngw;Wf;nfhs;sYk; tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopT Mtzj;jpy; cs;slf;fg;gl Ntz;ba 
fUj;jpl;lg; gpNuuiz Mtzj;ijj; jahupj;J epjpaikr;Rf;F toq;FjYk;. 

 

• tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTf; fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;F cupa 
eltbf;iffis vLj;jy;.  

 

• tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTf; fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;Fupa Njrpa 
tuTnryTj;jpl;l jpizf;fsj;jpdhy; Nfhug;gLk; khjpupg; gbtq;fSf;F mika 
Kd;Ndw;w mwpf;iffisj; jahupj;J toq;Fjy;.  

 

• ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fis mKy;;gLj;Jtw;F cupajhfTk; gy;fiyf;fofq;fspd; 
tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTf; fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;F cupajhfTk; 
nraw;FOf; $l;lq;fis elhj;Jtjw;fhd Vw;ghLfisr; nra;jy;> $l;lwpf;iffisj; 
jahupj;jy;> $l;lj;jpd;NghJ vLf;fg;gLk; KbTfs; mKy;gLj;jg;gLfpd;wdth vd;gijf; 
ftdpj;jy;> mikr;rpdhy; mKy;gLj;jg;gl Ntz;ba jPu;khdq;fis mKy;gLj;Jtjw;F 
mtrpakhd eltbf;iffis vLj;jy;.  

 

• cs;ehl;L epu;khzf; fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;F cupajhfTk; tuTnryTj;jpl;l 
Kd;nkhopTf; fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjw;F cupajhfTk; fhyhz;L Kd;Ndw;w 
kPsha;Tf; $l;lq;fisAk; NtW tpNrl $l;lq;fisAk; elhj;Jtjw;fhd Vw;ghLfisr; 
nra;jy;> $l;lwpf;iffisj; jahupj;jy;> $l;lj;jpd;NghJ vLf;fg;gLk; KbTfs; 
mKy;gLj;jg;gLfpd;wdth vd;gijf; ftdpj;jy;> mikr;rpdhy; mKy;gLj;jg;gl Ntz;ba 
jPu;khdq;fis mKy;gLj;Jtjw;F mtrpakhd eltbf;iffis vLj;jy;.  

 
• cs;ehl;L epu;khzf; fUj;jpl;lq;fisAk; tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTf; 

fUj;jpl;lq;fisAk;; ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fisAk; mKy;gLj;Jk;NghJ Vw;glf;$ba 
gpur;rpidfis eptu;j;jp nra;tjw;Fk;> mj;jifa fUj;jpl;lq;fis mKy;gLj;Jtjpyhd 
Kd;Ndw;wk; Fwpj;J Muha;tjw;Fk; fs g+kpf;Fr; nrd;W guPl;rpj;jy;. 

• mur fzf;fha;Tg; gpuptpdhYk; cs;sf fzf;fha;Tg; gpuptpdhYk; cs;ehl;L epu;khzf; 
fUj;jpl;lq;fs;> tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTf; fUj;jpl;lq;fs; kw;Wk; ntspehl;Lf; 
fUj;jpl;lq;fSf;F cupajhf Kd;itf;fg;gLk; fzf;fha;T Iatpdhf;fSf;F cupa 
gjpyspj;jy;.  

 

• khtl;l xUq;fpize;j mgptpUj;jpj; jpl;lj;ijj; jahupg;gjw;F mtrpakhd jfty;fis 
toq;Fjy;. 

 

• mikr;rpd; tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;ifia Kk;nkhopfspYk; jahupj;J 
ghhSkd;wj;jpy; rku;g;gpj;jy;. 

• gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO> gy;iyf;fofq;fs; kw;Wk; Vida 
epWtdq;fspd; tUlhe;j mwpf;iffSf;fhd mtjhdpg;Gfis toq;Fjy;.  
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• murhq;fj;jpd; nfhs;ifg; gpufldj;jpd; JizAld; cau;fy;tpg; gpupTf;F Vw;w tpjj;jpy; 
mikr;rpd; $l;bizj; jpl;lj;ijj; jahupj;jy;> nrayhw;Wiff; Fwpfhl;bfspd; 
mbg;gilapy; juTfisj; jpul;Ljy;> gFg;gha;Tnra;jy;> guhkupj;jy;> ,w;iwg;gLj;jy;.   

 

• mikr;rpd; tUlhe;j nray; jpl;lj;ijj; jahupj;jy;> Nkw;ghu;itnra;jy;> mjw;Fupa 
fhyhz;L Kd;Ndw;w mwpf;iffisj; jahupj;jy;.  

 

• mikr;rpd; fPOs;s Vida epWtdq;fspd; nray;ghl;L kw;Wk; $l;bizj; jpl;lq;fisj; 
jahupj;jy;> Nkw;ghu;itnra;jy;> xOq;FgLj;jy; kw;Wk; mjw;F mtrpakhd 
nrayku;Tfis xOq;Fnra;jy;.  

 

• NtW Neu;tupir mikr;Rf;fsJk; jpizf;fsq;fsJk; Njrpa nray;jpl;lj;ijj; 
jahupf;Fk;NghJ mikr;irg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp gq;fspg;ig toq;Fjy;.  

 

• tUlhe;j kw;Wk; miuahz;L my;yJ fhyj;jpw;Nfw;wthW ,yq;if kj;jpa tq;fp> Fbrd 
kjpg;gPl;L kw;Wk; Gs;sptptuj; jpizf;fsk;> epjp mikr;R> And];Nfh epWtdk; 
Mfpatw;wpdhy; ntspaplg;gLk; mwpf;iffSf;Fupa juTfis toq;Fjy;.  

 

• ,e;ehl;bYk; ntspehLfspYk; ,uhrje;jpu Ngr;Rthu;j;ijfspy; fye;Jnfhs;Sk; 
J}juhz;ikf; FO cWg;gpdu;fSf;F cau;fy;tpj; Jiwf;Fupa jfty;fis toq;Fjy;.   

• Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;FfSf;fhd jpl;lj;ijj; jahupg;gjw;F gq;fspg;G toq;Fjy;.   
 

• gy;fiyf;fofq;fsJk; cau;fy;tp epWtfq;fsJk; mYty;fs; rk;ge;jkhd 
mikr;ruitg; gj;jpuq;fisj; jahupj;J rku;g;gpj;jYk; mikr;ruit 
tpQ;Qhgdq;fSf;Fupa mtjhdpg;Gfis toq;FjYk;.  

 

• ,yq;ifapy; cau;fy;tpf;fhd rdhjpgjp nrayzpapdhy; xg;gilf;fg;gLk; mYty;fis 
Nkw;nfhs;sYk; Vw;ghl;L eltbf;iffis Nkw;nfhs;sYk;.   

 

• gy;fiyf;fofq;fs;> cau;fy;tp epWtfq;fspd; Kfhikr; rigfspy; mikr;Rr; 
nrayhsiug; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp cWg;ghz;ik tfpj;jy;.   

 

• mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtfq;fspd; mgptpUj;jp eltbf;iffis xUq;fpizg;Gr; 

nra;jy;.   

 

1.5.7 mur rhh;gw;w cau;fy;tpg; gpupT 

1.5.7.1 mur rhu;gw;w cau;fy;tpg; gpuptpd; nraw;nghWg;G 

cau;fy;tpf;fhd mjpfupf;Fk; Nfs;tpf;F mikthf> jFjpngWk; midj;J 
mNgl;rfu;fSf;Fk; fy;tpf;fhd tha;g;Gfis toq;Ftjw;F murJiw gy;fiyf;fofq;fspd; 
kl;Lg;gLj;jpa nfhs;jpwd; NghJkhdjy;y. Mifahy;> mjw;fhd xU khw;W eltbf;ifahf 
mur rhu;gw;w cau;fy;tpg; gpuptpd; Clhf tha;g;Gfis toq;Fk; xg;gPl;L Kf;fpaj;Jtj;ijf; 
ftdj;jpnyLj;J mur rhu;gw;w gpuptpd; mgptpUj;jpAk; xOq;FWj;JifAk; NeubahfNt 
cau;fy;tp tplag;nghWg;G mikr;Rf;F xg;gilf;fg;gl;lJ. mjd; mbg;gilapy; 2013 Mk; 
Mz;by; mur rhu;gw;w cau;fy;tpg; gpupT jhgpf;fg;gl;lJ.  

NkYk; ,f;fUkj;jpw;fhf cau;fy;tp tplag;nghWg;G mikr;rupdhy; 1978 Mk; Mz;bd; 16 
Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; ,y. 25m gpuptpw;fika cau;fy;tp epWtfq;fis 
gl;lkspg;G epWtfq;fshf Vw;wq;fPfupf;Fk; fUkj;jpw;F cau;fy;tp tplag;nghWg;G mikr;rpd; 
nrayhsu; Fwpj;Jiuf;fg;gl;l mjpfhupahf epakpf;fg;gl;Ls;shu;. ,r;nrad;Kiwf;Fupa 
eltbf;iffSk; ,g;gpuptpdhy; Kd;ndLf;fg;gLfpwJ.   
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tl;bapy;;yh khztu; fld; jpl;lk; 
gpd;dzp 
2017 Mk; Mz;by; tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopnthd;Wf;F Vw;g f.ngh.j. (cau;ju) 
guPl;irapy; gy;fiyf;fof mDkjpf;Fj; jFjpngw;w khzhf;fu;fSf;F cau;fy;tpapy; 
gpuNtrpf;Fk; tha;g;ig mjpfupf;Fk; Nehf;Fld; 2017 Mk; Mz;L Kjy; tl;bapy;yh khzhf;fu; 

fld; jpl;lk; (IFSLS)  mwpKfg;gLj;jg;gl;lJ.   

,f; fld; jpl;lj;jpd; fPo; mur gy;fiyf;fofnkhd;Wf;F mDkjpngWk; tha;g;Gf; fpilf;fhj 
kw;Wk; mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtfq;fspd; ghlnewpf; fl;lzq;fisr; Rkf;f Kbahj 
epiyapYs;s khzhf;fu;fSf;F> mt;thW njhlUk; KO ghlnewpfSf;F &.8000>000 
cau;e;jgl;r fld; njhif toq;fg;gLk;. ,g;gl;lg; ghlnewpfis toq;Ftjw;fhf fy;tp 
mikr;rpdhy; Vw;wq;fPfupf;fg;gl;Ls;s 15 mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtfq;fspd; 95 gl;lg; 
ghlnewpfs; njupTnra;ag;gl;Ls;sd. ,e;epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; %yk; ehl;bd; nghUshjhu 
kw;Wk; khdpl mgptpUj;jpf;F ,d;wpaikahj cau;kl;l kdpj %yjdnkhd;iw 
Vw;gLj;Jtjw;fhd trjpfs; toq;fg;gLk; mNjNtis> ,isQu; AtjpfSf;F cau;fy;tpapy; 
<LgLtjw;Fk; tha;g;Gfs; tp];jupf;fg;gl;Ls;sJ.  

1.6  cau;fy;tp epjprhu; Kd;Ndw;wk; - 2021 

2021 Mk; Mz;Lf;fhf cau;fy;tpj; Jiwf;F toq;fg;gl;l epjp Vw;ghLk; gad;ghLk; 
gpd;tUkhW: 

ml;ltiz 1.5 

1.7 ntspehl;Lf; fld;fs; kw;Wk; nfhilfspd; fPo; nraw;gLj;jg;gl;l fUj;jpl;lq;fs; 

2021 Mk; Mz;by; fy;tp mikr;rpd; fPo; cau;fy;tpf;fhf xJf;fg;gl;l nkhj;j %yjdr; 
nrytpy; 14>321.00 kpy;ypad; &gh ntspehl;Lf; fld; kw;Wk; nfhilfspd; fPo; 
nraw;gLj;jg;gLk; fUj;jpl;lq;fSf;fhf xJf;fg;gl;Ls;sJ. 70>253 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;Lf; 
fpuak; nfhz;l 11 fUj;jpl;lq;fs; ,jd; fPo; mlq;Fk;. fUj;jpl;l Mtzk; ,izg;G 01 ,d; 
fPo; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 1>000 kpy;ypad; &ghTf;Ff; $Ljyhd kjpg;gPl;Lf; fpuak; nfhz;l 
fUj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; fPo; jug;gl;Ls;sJ. 

gy;fiyf;fofKk; 
epWtfKk; 

kPz;nlOk; %yjd KO nkhj;jk; 
2021 (&.kp.) 2021 (&.kp.) 2021 (&.kp.) 

epjp 
Vw;ghL 

nryT % 
epjp 

Vw;ghL 
nryT % 

epjp 
Vw;ghL 

nryT % 

cau;fy;tpg; gpupT 184.0 
 

158.1 86 190.0 182.1 96 374.0 340.2 91 

cau; njhopy;El;g 
epWtfk; 

982.0 937.0 95 213.0 213.0 100 1,195.0 1,150.0 96 

ngsj;j kw;Wk; 
ghup 
gy;fiyf;fofk; 

514.0 417.0 81 157.0 137.0 87 671.0 554.0 83 

,yq;if gpf;F 
gy;fiyf;fofk; 

398.0 345.4 87 153.0 132.0 86 551.0 477.0 87 

ntspehl;Lf; 
fUj;jpl;lq;fs; 

- - - 14,321.0 13,109.9 92 14,321.0 13,111.0 92 

tuTnryTj;jpl;l 
Kd;nkhopTfs; 

400.0 386.3 97 1,810.0 1,561.1 86 2,210.0 1,947.0 88 

mikr;rpd; 
KOnkhj;jk; 

2,478.0 2,243.8 91 16,844.0 15,335.1 91 19,32.02 17,579.2 91 

gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; 
Mizf;FO 

53,995.0 52,490.0 97 8,400.0 6,548.6 78 62,395.0 59,038.6 95 

KOnkhj;jk; 56,473.0 54,733.8 97 25,244.0 21,883.7 87 81,717.0 76,617.8 94 
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1.7.1  Rfhjhu eytpay; (Healthcare Sciences) gPlj;jpw;fhd fl;blj; njhFjpia 
epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; - fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;   

,f;fUj;jpl;lj;jpd; nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 6>617.5 kpy;ypad; &ghthFk;. epu;khzg; 
gzpfSf;F khj;jpuk; 2>300 kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;Ls;sJ. 2016 Mk; Mz;by; 
Muk;gpf;fg;gl;l ,f;fUj;jpl;lk;> 2022 Mk; Mz;L tiu mKy;gLj;jg;gLk;. 2021 Mk; 
Mz;Lf;F ,f;fUj;jpl;lj;jpw;F 1>863 kpy;ypad; &gh toq;fg;gl;Ls;sJ. mNugpa nghUshjhu 
mgptpUj;jpf;fhd Fitj; epjpaj;jpypUe;J fpilf;Fk; fld; njhifnahd;wpd; fPo; 
,f;fUj;jpl;lk; mKy;gLj;jg;gLj;jg;gLfpwJ.  

,f;fUj;jpl;lk; g+u;j;jpaile;jJk; 100 kUj;Jtg; gl;lq;fSk;> 70 jhjpg; gl;lq;fSk;> 20 
kUe;Jf; fyitahsu; gl;lq;fSk;> 20 nghJr; Rfhjhu gl;lq;fSk; vd;w mbg;gilapy; 
tUlhe;jk; ,g;gPlj;jpw;F khztu;fis Nru;j;Jf;nfhs;sf;$bajhf ,Uf;Fk;. ,g;gPlj;jpd; fPo; 
gpd;tUk; 03 fw;ifj; Jiwfis epWtj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ:  

i. Muk;g Rfhjhu eytpay; fw;ifj;Jiw kw;Wk; kUj;Jtf; fy;tp fw;ifj;Jiw. 
ii. gpzpahapay; fw;ifj;Jiw kw;Wk; Nkyjpf Rfhjhu eytpay; fw;ifj;Jiw. 

iii. khdpl capupay; kw;Wk; Neha; clw;$w;wpay;; (Human Biology and Department of 

Pathophysiology)  fw;ifj; Jiw.  

 
2021 Mk; Mz;L ,Wjpastpy; epu;khzg; gzpfs; epiwtile;Js;sJld;> mf;fl;blq;fspd; 
rpy glq;fs; fPo;f; fhl;lg;gl;Ls;sd:  

 

 

 

 

 

 

 
      kfspu; tpLjp                       Muk;g Rfhjhu ey kw;Wk;                               
           kUj;Jtf; fw;iffs; fl;blk; 

1.7.2  tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; kdpj ts mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;  

Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; epjpAjtp ngWk; tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; kdpj ts 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; (STHRD) re;ijf;F Vw;w jpwd;fSk; njhopy;KidTg; gyKk; 
nghUe;jpa> njhopy;El;g-jpirKfg;gLj;jpa gl;ljhupfis cUthf;Fk; nghUl;L fsdpg; 
gy;fiyf;fofk;> u[ul;l gy;fiyf;fofk;> rg;ufKt gy;fiyf;fofk;> = [atu;jdGu 
gy;fiyf;fofj;jpd; gpuNahf tpQ;Qhdq;fs; kw;Wk; njhopy;El;g gPlq;fis mgptpUj;jp 
nra;tjw;fhf ,yq;if murhq;fj;jpw;F cjTfpwJ. ,f;fUj;jpl;lj;jpd; %yk; Gjpa 
njhopy;El;gj;jpw;Fk; ifj;njhopYf;Fk; cupa fy;tp kw;Wk; Muha;r;rp trjpfis toq;Fjy;> 
gz;Gj;jukhd ghltpjhdq;fisj; jpl;lkply;> ifj;njhopYf;fhd Nfs;tpf;Fk; ru;tNjr ju 
epakq;fSf;Fk; Vw;wthW fy;tprhu; gzpahl;nlhFjpf;F cjTjy;> Nghl;bfu ifj;njhopy;fs; 
kw;Wk; ntspehl;Lg; gy;fiyf;fof xj;Jiog;Gj; jpl;lk; kw;Wk; ,ay;jpwd; mgptpUj;jpf;fhd 
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tha;g;Gfis toq;Fk;. cj;Njr Gjpa cau;fy;tpf; fUj;jpl;lj;ijj; jahupf;Fk;NghJ 
murhq;fj;jpw;F cjTtjw;fhd $wikjpnahd;Wk; fUj;jpl;lj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sJ. 

fUj;jpl;j;jpd; nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 26>400 kp.&. (165 kpy;ypad; I.m.nlhyu;) 
MFnkd;gJld; mjpy; 23>200 kp.&. njhifia Mrpa mgptpUj;jp tq;fpapd; flDjtpapd; 
fPOk; vQ;rpa njhifia cs;Su; epjpaq;fspd; fPOk; epjpaPl;lk; nra;aj; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 2021 Mk; Mz;by; ,f;fUj;jpl;lj;jpw;F 4>575 kp.&. epjp Vw;ghL 
toq;fg;gl;Ls;sJld;> nkhj;j ngsjpf Kd;Ndw;wk; 53% MFk;. 2018 Mk; Mz;by; 
Muk;gpf;fg;gl;l ,f;fUj;jpl;lk; 2023 Mk; Mz;L tiu mKypy; ,Uf;Fk;.  ,g;Gjpa 
gPlq;fis epu;khzpj;j gpd; 2023 Mk; Mz;L Kjy; xU fy;tpahz;Lf;F 1>500 khztu;fisr; 
Nru;j;Jf;nfhs;sf; $bajhf ,Uf;Fk;. fUj;jpl;lj;jpd; nkhj;j epjpVw;ghl;by; gPlq;fis 
mikg;gjw;Fk; cgfuzq;fisg; ngw;Wf;nfhs;tjw;Fk; mjpf rjtPjk; xJf;fg;gLfpwJ. 
,jd; fPo; ehd;F gy;fiyf;fofq;fSf;F gRikf; fl;bl epakq;fspd; mbg;gilapYk; 
ngz;fs; el;Gwthd trjpfisf; nfhz;l gPlq;fisAk; epu;khzpf;fj; jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
mNjNghy; ,e;j xt;nthU gPlj;jpw;Fk; mtrpakhd Ma;T$l trjpfSk; cgfuzq;fSk; 
,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; toq;fg;gLfpwJ. fUj;jpl;lf; $wikjp ml;ltiz 1.6 ,Yk; epu;khzg; 
gzpfspd; Kd;Ndw;wk; ml;ltiz 1.7 ,Yk; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

ml;ltiz 1.6  fUj;jpl;lf; $wikjpfs;                                                                                                      
                (&.kp)  

 
 
ml;ltiz 1.7   tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; kdpj ts mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lj;jpd;  
     (STHRD) fPo; gPlq;fis epu;khzpj;jy; 

                (&.kp) 
gPlf; fl;blk; kjpg;gPl;Lf; 

fpuak; 
xg;ge;jkspg;G jpuz;L 

nryT 
epjprhu; 

Kd;Ndw;wk; 
% 

ngsjpf 
Kd;Ndw;wk; 

% 
njhopy;El;g gPlk;>            
fsdpg; gy;fiyf;fofk; 

4,079.6 4,363.6 1,840.9 42 33 

njhopy;El;g gPlk;>            
rg;ufKt gy;fiyf;fofk; 

1,941.5 2,092.0 745.5 36 30 

nghwpapay; gPlk;>           
= [atu;jdGu 
gy;fiyf;fofk; 

4,189.2 3,624.9 891.7 25 05 

njhopy;El;g gPlk;>                   
u[ul;l gy;fiyf;fofk; 

2,933.7 3,000.0 300.0 10 - 

cg epu;khzk; 1>                   
u[ul;l gy;fiyf;fofk; 

1.2 1.2 1.23 100 100 

fUj;jpl;lf; $wikjp  epjpNaw;ghL nryT 

Gj;jhf;fj; njhopy;El;gf; fw;wy;fs; kw;Wk; Muha;r;rpr; #oiy 
cUthf;Fjy; (epu;khzq;fSk; rhjdq;fSk;)  

15,782.4 5,510.9 

gz;Gj;juk; kw;Wk; ifj;njhopy; rhu;e;j cau; njhopy;El;gf; fy;tp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fisr; nraw;gLj;jy;. 

768.0 98.6 

ifj;njhopy; njhlu;GfisAk; ru;tNjr xj;Jiog;igAk; 
gyg;gLj;Jjy; 

1,728.0 9.7 

gPlq;fspd; Kfhikj;Jt ,ay;jpwidg; gyg;gLj;jy; 32.0  25.9 

Gjpa cau;fy;tpf; fUj;jpl;lq;fisj; jahupg;gjw;fhd MjuT 800.0  - 

epjprhu; fl;lzq;fs; 5,136.0 693.1 

vjpu;ghuhr; nryTfs; (Contingency) 2,153.6  - 

nkhj;jr; nryT 26,400.0 

 

6,338.3 
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cg epu;khzk; 2>                   
u[ul;l gy;fiyf;fofk; 

25.6 22.0 22.03 100 100 

nkhj;jk; 13,170.8 13,103.7 3,801.5 29  

 

ml;ltiz 1.8  tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; kdpj ts mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; 
gPlq;fSf;fhd rhjdq;fis toq;Fjy;. 

gPlk; nkhj;j 
nraw;ghLfspd; 
vz;zpf;if 

nkhj;j 
kjpg;gPl;Lf; 
fpuak; 

xg;ge;jkspg;G mspf;fg;gl;l 
xg;ge;jj;jpd; 
nkhj;jg; 
ngWkjp 

njhopy;El;g gPlk;>                  
fsdpg; gy;fiyf;fofk; 

51 536.00 25 216.15 

njhopy;El;g gPlk;>                  
rg;ufKt gy;fiyf;fofk; 

70 1,174.96 30 304.62 

nghwpapay; gPlk;>                  
= [atu;jdGu gy;fiyf;fofk; 

93 587.00 48 337.35 

njhopy;El;g gPlk;>                  
u[ul;l gy;fiyf;fofk; 

105 923.45 69 563.77 

fUj;jpl;l Kfhikj;Jt myF 35 437.41 30 286.20 

nkhj;jk; 354 3,658.82 202 1,708.09 
 

2021 Mk; Mz;by; 2019/2020 fy;tpahz;Lf;F Nkw;Fwpg;gpl;l gy;fiyf;fofq;fspd; ehd;F 
gPlq;fSf;Fk; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;l nkhj;j khztu;fspd; vz;zpf;if 1>052 MFk;. NkYk; 
,f;fUj;jpl;lj;jpw;Fupa gPlq;fspy; jFjpngw;w tpupTiuahsu;fSf;F gl;lg;gpd;gbg;G 
gl;lj;jpw;fhd kw;Wk; fyhepjpg; gl;lj;jpw;fhd fw;iff;Fk; epjpVw;ghLnra;J 
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ. mjd; Kd;Ndw;wk; gpd;tUkhW:-  

 
ml;ltiz 1.9 – tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; kdpj ts mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 
gl;lg;gpd;gbg;G kw;Wk; fyhepjpg; gl;l tha;g;Gfs; 

 

,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; njupTnra;ag;gl;l 12 Muha;r;rpf; fUj;jpl;lq;fSf;F Kjw;Rw;wpy; epjp 
toq;fg;gl;lJld; mit jw;NghJ gy;fiyf;fofq;fs; thupahf mKy;gLj;jg;gl;L 
tUfpd;wd. Rw;W 2 f;F 20 Kd;nkhopTfs; Kd;itf;fg;gl;Ls;sJld;> mtw;wpy; 7 
njhopy;El;gf; FOtpdhy; Rw;W 2 ,d; fl;lk; 1 Mfj; njupTnra;ag;gl;L 
mKy;gLj;Jtjw;fhf rpghu;R nra;ag;gl;Ls;sJ.    

 

fUj;jpl;lq;fis 
mKy;gLj;Jk; 

myF 

toq;fg;gl;l 
gl;lg;gpd;gbg;G 
gl;lq;fSk;;             

fyhepjpg; gl;lq;fSk; 

epjpNaw;ghL 
(I.m.nlhyu;) 

2021.12.31 
md;Ws;sthW 
toq;fg;gl;l 
epjpNaw;ghL 
(I.m.nlh.) 

fsdp 6 411>000.00 04>118.92      
 

nfhOk;G 4 305>500.00 173>088.86 
u[ul;l  7 1.000>000.00 529>282.43              

 
nkhj;jk; 17 1>716>500.00 1>106>490.21 
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1.7.3 cau;fy;tp tpupthf;fy; kw;Wk; mgptpUj;jpia Jupjg;gLj;Jk;; fUj;jpl;lk; 
(AHEAD) 

cyf tq;fp flDjtpapd; fPo; mKy;gLj;jg;gLk; ,f;fUj;jpl;lj;jpd; nkhj;j kjpg;gPl;Lf; 
fpuak; 14>500 kpy;ypad; &ghthFk;. 2021 Mk; Mz;Lf;F ,f;fUj;jpl;lj;jpw;F xJf;fg;gl;l 
nkhj;j epjpNaw;ghL 6>260.58 kpy;ypad; &ghthFk;. ,f;fUj;jpl;lj;jpd; $wikjpfs; 
ml;ltiz 1.10 %yKk; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; mKy;gLj;jg;gLk; fUj;jpl;lq;fspd; Kd;Ndw;wk; 
ml;ltiz 1.11 %yKk; fPo; fhl;lg;gl;Ls;sJ:- 
  
ml;ltiz 1.10  fUj;jpl;lf; $wikjpfs;                               

                

(&.kp.) 

ngWNgw;Wg; gug;G 
kjpg;gPl;Lr; 
nryT 

1. nghUshjhu mgptpUj;jpf;F Kd;Dupik tplaj; Jiwfspy; 
cau;fy;tpf;fhd Ml;Nru;g;Gf;fis mjpfupj;jy; 

1 -   cau;fy;tp epWtfq;fspy; tpQ;Qhd> njhopy;El;g> Mq;fp> fzpj (STEM)                 
gl;lg; ghlnewpfSf;fhd Ml;Nru;g;Gf;fis mjpfupj;jy;  

2 -  cau;fy;tpj; Jiwapy; mgptpUj;jp %Nyhghaj;ij (HEDS) mKy;gLj;jp 
njhlu;r;rpahf ,w;iwg;gLj;jg;gl;Ls;sJ.  

3  

4,350.0 

 

(3,190.0) 

 

(1,160.0) 

2. cau;fy;tpapd; gz;Gj;juj;ij Kd;Ndw;Wjy;   
 

- fw;wy;> fw;gpj;jy;> fzpg;gPl;il Kd;Ndw;Wjy; (ELTA) kw;Wk; Mq;fpynkhopj; 
jpwd;fis (ELSE) Kd;Ndw;Wtjw;fhd gPl kl;l Kiwikfs; Nghl;bfu 
nfhilfspd; %yk; mgptpUj;jp nra;ag;gl;Ls;sJld;> fiy> Kfhikj;Jt> 
tpQ;Qhd gl;l epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F ngw;Wf;nfhs;Sk; ngWNgWfs;.  

 
- gy;fiyf;fofq;fs;> mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtfq;fs; kw;Wk; cau; 

njhopy;El;g epWtfj;jpd; fy;tprhu; gzpahl;nlhFjpapduhy; g+u;j;jp;nra;ag;gl;l 
fyhepjpg; gl;l> gl;lg;gpd;gbg;G kw;Wk; njhopy;thz;ik fyhepjpg; gl;lk;.   

 

6,815.0 

 

(3,480.0) 

 

 

 

(1,595.0) 

 

(1,740.0) 

3.  Muha;r;rp> mgptpUj;jp kw;Wk; Gj;jhf;fj;ij Cf;Ftpj;jy; 
-  Muha;r;rp> mgptpUj;jp> Gj;jhf;f kw;Wk; tu;j;jfka (RDIC) 

epfo;r;rpj;jpl;lq;fSf;F gy;fiyf;fof kl;lj;jpyhd Kiwikfis 
tpUj;jpnra;J ngWNgWfs; ngwg;gl;Ls;sd.  

2,320.0 

gpw nryTfs;            

1,015.0 

nkhj;jk; 14,500.0 

 
 
ml;ltiz 1.11 cau;fy;tp tpupthf;fy; kw;Wk; mgptpUj;jpiaj; Jupjg;gLj;Jk; 
fUj;jpl;lj;jpd; fPo; mKy;gLj;jg;gLk; epu;khzf; fUj;jpl;lq;fs;     

              (&.kp.) 

gy;fiyf; 
fofk; 

fUj;jpl;lg; ngau; nkh.k.fp. xg;ge;jj; 
njhif 

jpuz;l 
nryT 

ngsjpf 
Kd;Ndw;w
k;  % 

aho;g;ghzk; fzpdpapay; fw;ifj;Jiwf; fl;blk; 240.0 247.6 213.1 100 

nghwpapay;; njhopy;El;g kw;Wk; 
capupdj; njhFjp njhopy;El;gf; 
fl;blk; fl;lk; II  

645.0 466.9 8.7 15 

W`{Z njhopy;El;g gPlj;jpw;fhd %d;W khb 
tpupTiu kz;lf; fl;blk; 

412.2 337.8 327.9 97 

tak;g  eNdh tpQ;Qhd njhopy;El;gf; fl;blk;> 
njhopy;El;g gPlk; 

520.8 508.0 185.0 50 
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cau;fy;tp tpupthf;fy; kw;Wk; mgptpUj;jpiaj; Jupjg;gLj;Jk; fUj;jpl;lj;jpd; fPo; 
mKy;gLj;jg;gLk; epu;khzf; fUj;jpl;lq;fspd; glq;fs; 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
fzpdpapay; fw;ifj;Jiwf; fl;blk;>                 
aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;>  
nkh.k.fp. 240 kp.&.               

 njhopy;El;g gPlj;jpw;fhd %d;W khb 
tpupTiu kz;lgf; fl;blk;> W`{Z 
gy;fiyf;fofk;>  
nkh.k.fp. 412 kp.&. 

 
 

1.7.4  tak;g gy;fiyf;fof efuhf;fy; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 
 

mgptpUj;jpf;fhd rT+jp mNugpa epjpaj;jpd; (SFD) 105 kpy;ypad; rt+jp wpahy; epthuzf; 
flDjtpapd; fPo; mKy;gLj;jg;gLk; tak;g gy;fiyf;fof efuhf;fy; mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lj;jpd; kjpg;gPl;Lr; nryT 28 kpy;ypad; I.m.nlhyu;fs;  (4088 kp.&.) MFk;. ‘tak;g 
gy;fiyf;fof efuhf;fy; mgptpUj;jp epfo;r;rpj;jpl;lk;’ may; gy;fiyf;fof r%fj;jtUld; 
neUq;fpa ,ilr; nraw;ghl;il Kd;Ndw;Wjy;> fpuhkg;Gwq;fisg; gyg;gLj;Jtjd;  Clhf 
Fwpg;gplj;jf;f mgptpUj;jpj; jhf;fnkhd;iw Vw;gLj;Jk; Nehf;Fila xU Gj;jk; Gjpa 
fUj;JUthFk;. ,f;fUj;jpl;lk; gy;fiyf;fof fy;tp trjpfisAk; cl;fl;likg;G 
trjpfisAk; mgptpUj;jpnra;tijg; Nghd;Nw gy;fiyf;fofj;jpd; may; gFjpfspy; thOk; 
kf;fspd; tho;thjhuj;ij Nkk;gLj;Jtjw;fhf jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. fUj;jpl;lj;jpd; Kf;fpa 
Nehf;fk;> ,yq;if tak;g gy;fiyf;fofj;jpw;F mwpit Mjhukhff;nfhz;l 
jd;dk;gpf;ifAk; Ngz;jF r%f ,ilr; nraw;ghLfspd; njhFjpnahd;iw epWTtjhFk;. 
,g;gy;fiyf;fof efuhf;fy; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; gy;fiyf;fofj;jpd; Fspahgpl;ba 
tsitAk; khf;fe;Ju tsitAk; cs;slf;Fk;. mjd; mbg;gilapy;>   
 

1. Fspahgpl;ba tsTf; fl;blj;njhFjp 

tak;g gy;fiyf;fj;jpy;/ Fspahgpl;ba tstpy; efu trjpfs; epiyak;> tu;j;jf epiyak;> 
E}yff; fl;blk;> gfw;fhy fhg;G epiyak; cs;spl;l epiwNtw;Wg; gzpahl;nlhFjp jq;Fkpl 
myF> fy;tprhu; gzpahl;nlhFjp jq;Fkpl myF> fy;tprhuh gzpahl;nlhFjp jq;Fkpl 
myF> Rw;Wyh gq;fsh> tPjp mgptpUj;jp kw;Wk; cl;fl;likg;G trjpfis Nkk;gLj;jy;.   
 

Nguhjid ,ae;jpu kw;Wk; ifj;njhopy; 
nghwpapay; fl;blj;jpd; ePbg;G> 
nghwpapay; gPlk; 

188.0 138.0 35.0 15 

= 
[atu;jdGu 

clw;$w;wpay; fl;blk;> kUj;Jt gPlk; 156.0 140.0 35.0 15 

,yq;if 
cau; 
njhopy;El;g 
epWtfk; 

ATI epiyak;> kd;dhu; 529.0 445.0 75.5 20 

ATI epiyak;> ehtyg;gpl;b 529.0 367.0 65.6 20 

nkhj;jk; 3,220.0 2,650.3 945.8  
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2. jw;Nghija gPlf; fl;blj;jpw;F cgfuzq;fis toq;Fjy; 
 

Fspahgpl;ba tstpd; jw;Nghija gpuNahf tpQ;Qhd gPlj;jpd;> tpahghu Kfhikj;Jtf; 
fw;iffs; kw;Wk; epjpg; gPlj;jpd;> njhopy;El;g gPlj;jpd; jw;Nghija gPlf; fl;blq;fSf;Fk; 
yGaha kUj;Jt gPl tstpYk; khf;fe;Ju tstpYk; tptrha kw;Wk; ngUe;Njhl;l 
Kfhikj;Jt gPlk;> fhy;eiltsu;g;G> kPd;gpb kw;Wk; Nghrhf;F gPlj;jpd; gPlf; 
fl;blq;fSf;Fk; cgfuzq;fis (Ma;T$l kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs;> jsghlq;fs;> 
rhjdq;fs; Kjypa) toq;f vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 
 
Fspahgpl;ba tstpd; epu;khzg; gzpfis Muk;gpj;J jw;NghJ 7% epu;khzg; gzpfs; g+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 

1.8  tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTfspd;fPo; mKy;gLj;jg;gLk; fUj;jpl;lq;fs; 
 

8>766.7 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;Lf; fpuaj;ijf; nfhz;l 06 tuTnryTj;jp;l;l Kd;nkhopTf; 
fUj;jpl;lq;fSf;F 2021 Mk; Mz;by; 1>738.5 kpy;ypad; &gh epjpNaw;ghL nra;ag;gl;Ls;sJ. 
,izg;G 02 ,y; fUj;jpl;l Mtzk; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  

 

1.8.1 W`{Z gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;jpw;F gd;dpuz;L khbf; fl;blnkhd;iw 
epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk;   
 

2017 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopnthd;wpd; Ngupy; mKy;gLj;jg;gLk; ,f;fUj;jpl;lj;jpd; 
nkhj;jf; fpuak; 1>179 kpy;ypad; &ghthFk;. 8>199 rJu fpNyh kPw;wu; tp];jPuzk;nfhz;l 
,f;fUj;jpl;lj;jpw;F 2021 Mk; Mz;Lf;fhf 220.5 kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;Ls;sJ. 
me;epjpapy; 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; 143.4 kpy;ypad; &gh njhif nrytplg;gl;Ls;sJld;> 
2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s jpuz;l nryT 637.93 kpy;ypad; 
&ghthFk;. KjyhtJ xg;ge;jf;fhuUf;F gzpfis Muk;gpg;gjw;fhd Kw;gzkhf 2018.01.17 
Mk; jpfjp 187 kpy;ypad; &gh njhif toq;fg;gl;bUe;jJ. ,f;fUj;jpl;lk; 
mKy;gLj;jg;gLtjd; Fiwe;j Kd;Ndw;wk; fhuzkhf 2019.12.23 Mk; jpfjp KjyhtJ 
xg;ge;j cld;gbf;if ,uj;Jr; nra;ag;gl;L 2020.07.09 Mk; jpfjp fUj;jpl;lk; Gjpa xg;ge;jf; 
fk;gdpnahd;wplk; toq;fg;gl;lJ. 2021 brk;gu; khjk; 31 Mk; jpfjpastpy; 11% ngsjpf 
Kd;Ndw;wnkhd;iw mile;Js;sJ. fUj;jpl;lk; g+u;j;jpaile;jJk; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLk; 
kUj;Jt gPl khztu;fspd; vz;zpf;ifia 160 ,ypUe;J Mz;nlhd;Wf;F 10 khztu;fs; 
tPjk; 4 tUlq;fspy; 40 khztu;fspdhy; mjpfupj;J tUlhe;jk; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLk; 
khztu;fspd; vz;zpf;ifia 200 Mf;Ftjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;sJ. 

1.8.2 W`{Z gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;jpw;F Nguhrpupau; mynfhd;iw 
epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; 
 

ඤ 

2018 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopnthd;wpw;fika nraw;gLj;jg;gLk; ,f;fUj;jpl;lj;jpd; 
nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 1>300 kpy;ypad; &ghthFk;. fUj;jpl;lj;jpd; fPo; epu;khzpf;fg;gLk; 
fl;blq;fspd; tp];jPuzk; 110>655.64 rJu mbfshFk;. ,jw;fhd fUj;jpl;l xg;ge;jkspg;G 
2019.04.24 Mk; jpfjp ,lk;ngw;wJ. ,f;fUj;jpl;lk; g+u;j;jpailAk;NghJ kUj;Jtf; fy;tpj; 
Jiwapy; gl;lg;gpd;gbg;ig Nkw;nfhs;tjw;fhd trjpfis Kd;Ndw;Wjy;> fy;tp 
eltbf;iffSf;F mtrpakhd cl;fl;likg;G trjpfis toq;Fjy;> Rfhjhuj; Jiwapd; 
cl;fl;likg;G trjpfs;> Ma;T$lq;fisAk; ngsjpf tsq;fisAk; tpUj;jpnra;jy; Kjypa 
Nehf;fq;fis mile;Jnfhs;s vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. Kw;gzj; njhifahf 2020 Mk; 
Mz;by; 131.7 kpy;ypad; &gh njhif tpLtpf;fg;gl;Ls;sJld;> 2021 Mk; Mz;Lf;fhf 370 
kpy;ypad; &gh njhif xJf;fg;gl;Ls;sJ. mj;njhifapy; 342.7 kpy;ypad; &gh njhif 
2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; nrytplg;gl;Ls;sJld;> 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s jpuz;l nryT 476.56 kpy;ypad; &ghthFk;. 2021.12.31 Me; 
jpfjpastpy; fUj;jpl;lj;jpd; ngsjpf Kd;Ndw;wk; 58% vd;w mstpYs;sJ.    
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1.8.3 W`{Z gy;fiyf;fof fly;rhu; fw;iffs; kj;jpaepiyaj;ij (Center for 

Naval Studies) epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk;  
 

2018 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopnthd;wpw;fika nraw;gLj;jg;gLk; ,f;fUj;jpl;lj;jpd; 
nkhj;jf; fpuak; 943 kpy;ypad; &ghthFk;. ,f;fUj;jpl;lj;jd; fPo; epu;khzpf;fg;gLk; 
fl;blq;fspd; tp];jPuzk; 4>449 rJu kPw;wu;fshFk;. ,jw;fhd xg;ge;jspg;G 2019.05.28 Mk; 
jpfjp ,lk;ngw;wJ. ,jd; epu;khzg; gzpfs; ,uz;L ,lq;fspy; ,lk;ngWfpd;wJ. 
`g;Gfytpy; ,lk;ngWk; epu;khzg; gzpfs; 2019.08.01 Mk; jpfjpAk; khfhy;ytpy; ,lk;ngWk; 
epu;khzg; gzpfs; 2019.12.01 Mk; jpfjpAk; Muk;gpf;fg;gl;lJ. Kw;gzj; njhifahf 2020 
Mk; Mz;by; 223.83 kpy;ypad; &gh tpLtpf;fg;gl;Ls;sJ. ,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; W`{Z 
gy;fiyf;fof nghwpapay; gPlj;jpw;F fly;rhu; nghwpapay; kw;Wk; fly;rhu; fl;Lkhd El;gk; 
vd;w ghlnewpf;fhd trjpfis toq;Fjy;> glF fl;Ltjw;fhd Muha;r;rp kw;Wk; mgptpUj;jp 
trjpfis toq;Fjy;> mj;jifa fw;if eltbf;iffSf;F khztu;fSf;F mtrpakhd 
cl;fl;likg;G trjpfis toq;Fjy; Kjypa Nehf;fq;fis epiwNtw;wpf;nfhs;tjw;F 
vjpu;ghu;f;fg;gLtJld;> gy;fiyf;fofj;jpw;F khztu;fspd; Nru;g;G 100 ,dhy; mjpfupf;Fnkd 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 2021 Mk; Mz;Lf;fhf 207 kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;Ls;sJ. 
mj;njhifapy; 125.2 kpy;ypad; &gh 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; nrytplg;gl;Ls;sJ. 
2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; jpuz;l nryT 349.1 kpy;ypad; &ghthFk;. 2021.12.31 Mk; 
jpfjpastpy; ,f;fUj;jpl;lj;jpd; ngsjpf Kd;Ndw;wk; 77% vd;w mstpYs;sJ.  
    

1.8.4 W`{Z gy;fiyf;fof ,ize;j Rfhjhutpay; (Allied Health Sciences) gPlj;ij 
epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; 
 

2019 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopnthd;wpd; mbg;gilapy; nraw;gLj;jg;gLk; 
,f;fUj;jpl;lj;jpd; nkhj;jf; fpuak; 3>000 kpy;ypad; &ghthFk;. ,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; 
epu;khzpf;fg;gLk; fl;blq;fspd; tp];jPuzk; 117>929.60 rJu mbfshFk;. 
,f;fUj;jpl;lj;jpw;fhf 2020.11.24 Mk; jpfjp xg;ge;jkspf;fg;gl;lJ. Kw;gzj; njhifahf 
2020 Mk; Mz;by; 134.69 kpy;ypad; &gh tpLtpf;fg;gl;Ls;sJ. 2021 Mk; Mz;Lf;fhf 492 
kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;Ls;sJ. mj;njhifapy; 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; 491.995 
kpy;ypad; &gh njhif nrytplg;gl;Ls;sJ.  2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
jpuz;l nryT 678.7 kpy;ypad; &ghthFk;. 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; fUj;jpl;lj;jpd; 
ngsjpf Kd;Ndw;wk; 50% vd;w mstpYs;sJ.  
 

1.8.5  rg;ufKt gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;ij epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lj;jpd; fl;lq;fs; 
 

2018 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopnthd;wpd; mbg;gilapy; nraw;gLj;jg;gLk; ,f;fUj;jpl;lk;> 
03 fl;lq;fshf mKy;gLj;jg;gLfpwJ. ,k;kUj;Jt gPlk; epWtg;gl;ljd; gpd; Mz;nlhd;Wf;F 
kUj;Jt gPlj;jpy; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLk; khztu;fspd; vz;zpf;if 75-100 tiuahdjhf 
,Uf;Fk;. kUj;Jt gPlj;jpd; midj;J epu;khzg; gzpfSk; Kbtile;j gpd; ,uj;jpdGup 
Nghjdh kUj;Jtkidapd; cl;fl;likg;G trjpfs;> kUj;Jt Nritfis toq;Fjy;> 
gpzpaha; epiya nraw;ghLfis Nkk;gLj;jy;> r%f eyNdhk;gy; cs;spl;l midj;Jj; 
JiwfspYk; Kd;Ndw;wnkhd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.       
       

fl;lk; I -  ,f;fl;lk; cs;Su; epjpapd; fPo; epjpaPl;lk; nra;ag;gLtJld;> nkhj;jf; fpuag; 
ngWkjp 3>070 kpy;ypad; &ghthFk;. jw;NghJ epu;khzg; gzpfs; ,lk;ngw;WtUk; 
,f;fUj;jpl;lj;jpw;F 2021 Mk; Mz;by; 409 kpy;ypad; &gh njhif xJf;fg;gl;Ls;sJ. 
mj;njhifapy; 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; 408.2 kpy;ypad; &gh njhif 
nrytplg;gl;Ls;sJ. 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s jpuz;l nryT 669.23 
kpy;ypad; &ghthFk;. 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; fUj;jpl;lj;jpd; ngsjpf Kd;Ndw;wk; 83% 
mstpYs;sJ.  
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fl;lk; II - rt+jp mNugpa mgptpUj;jp epjpaj;jpdhy; epjpaPl;lk; nra;ag;gLk; ,f; 
fUj;jpl;lj;jpd; nkhj;jf; fpuak; 9>096 kpy;ypad; &ghthFk;. ,f;fUj;jpl;lj;jpd; 
epu;khzpf;fg;gLk; fl;blq;fspd; tp];jPuzk; 38>000 rJu kPw;wuhFk;. fld; xg;ge;jk; 
nray;tYg;ngWk; jpfjp 2019.12.19 Mk; jpfjpahFk;. mj;jpfjpapypUe;J mKy;gLj;jg;gLk; 
fUj;jpl;lj;jpd; kjpAiur; Nrit toq;Fk; epWtdj;jpdhy; Njitahd fl;Lkhdq;fs; 
jpl;lkplg;gl;L tUfpd;wd. 2021 Mk; Mz;Lf;fhf 125 kpy;ypad; &gh njhif 
xJf;fg;gl;Ls;sJ. mj;njhifapy; 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; 36.5 kpy;ypad; &gh njhif 
nrytplg;gl;Ls;sJ. 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; fUj;jpl;lj;jpd; ngsjpf Kd;Ndw;wk; 7% 
vd;w mstpYs;sJ.   
 

 

fl;lk; III -  ,uz;lhk; fl;lk; mKy;gLj;jg;gl;L g+u;j;jpaile;j gpd; epjp vQ;rpapUg;gpd; 
%d;whk; fl;lk; gw;wp guprPypf;fg;gLk;.  
 
1.8.6 = [atu;jdGu gy;fiyf;fof mjpetPd Ma;T$lj;ij epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk;  
2019 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopnthd;wpw;fika nraw;gLj;jg;gLk; ,f;fUj;jpl;lj;jpd; 
nkhj;jf; fpuak; 614 kpy;ypad; &ghthFk;. mjpy; Ma;T$lj;ij epWTtjw;fhd epu;khzg; 
gzpfSf;F 214 kpy;ypad; &ghTk; Ma;T$l cgfuzq;fisf; nfhs;tdTnra;tjw;F 400 
kpy;ypad; &ghTk; xJf;fg;gl;Ls;sJ. cgfuzq;fisf; nfhs;tdTnra;tjw;F 2021 Mk; 
Mz;by; 40 kpy;ypad; &gh xJf;fg;gl;Ls;sJ. mj;njhifNa 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; 
nrytplg;gl;Ls;sJ. 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s jpuz;l nryT 398 
kpy;ypad; &ghthFk;. 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; fUj;jpl;lj;jpd; cgfuzq;fisf; 
nfhs;tdT nra;Ak; eltbf;if g+u;j;jpaile;Js;sJ.  

 
2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; ,f;fUj;jpl;lj;jpd; fPo; Ma;T$l fl;blq;fis epu;khzpf;Fk; 
gzpf;F tpiykDf; Nfhug;gl;L mjd; kjpg;gPL Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.    

 

1.8.7 nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofj;jpd; Kd; rpfpr;iraff; fl;blj;njhFjpia epu;khzpf;Fk; 
fUj;jpl;lk; 

2000 Mk; Mz;by; mikr;ruit mq;fPfhug;gb ,f;fUj;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;lJld;> mjd; 
nkhj;j kjpg;gPl;Lf; fpuak; 290 kpy;ypad; &ghthFk;. mjidj;njhlu;e;J kUj;Jt gPlj;ij 
mikg;gjw;fhd tpiy Vw;wtpwf;fk; kw;Wk; Nkyjpf Njitfisf; fUj;jpw;nfhz;l gpd; 
fpuaj;ijj; jpUj;Jtjw;F 2005 Nk khjk; 04 Mk; jpfjp mikr;ruitapdhy; mDkjp 
toq;fg;gl;lJ. epjp fhzg;gLk; msTg;gb KOf; fUj;jpl;lj;ijAk; gbKiw gbKiwahf 
g+u;;j;jpnra;tjw;F eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. mjd; mbg;gilapy;>   

1. 71 khjq;fspy; 37>801 rJu kPw;wu; nkhj;j tp];jPuzk;nfhz;l fl;blj;ij epu;khzpj;J 
g+u;j;jpnra;tjw;fhd 1>139 kpy;ypad; &gh kjpg;gPl;il 5>688 kpy;ypad; &gh tiu 
jpUj;Jjy;.  
 

2. mLj;j fl;lg; gzpfSf;fhf nkhj;j fUj;jpl;l fpuaj;jpy; 4% kjpAiuf; 
fl;lznkhd;wpd;; fPo; Fwpj;j kjpAiuQuhd ‘mur nghwpapay; $l;Lj;jhgdj;ij’ 
epakpj;jy;.   

fUj;jpl;l epu;khzg; gzpfs; 2017.06.05 Mk; jpfjp KLf;fptplg;gl;lJ. 2018.09.11 Mk; jpfjp 
,lk;ngw;w mikr;ruitf; $l;lj;jpd;NghJ nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;jpd; 17 
khbf; fl;blj;ij epu;khzpg;gjw;F 5>000 kpy;ypad; &gh flid toq;f rpghu;R nra;ag;gl;lJ. 
,yq;if tq;fpapdhy; ,jw;F trjpaspf;fg;gl;lJ. 

cs;Su;f; fldpd; fPo; mKy;gLj;jg;gLk; kpfg; ngupa cau;fy;tpj; Jiw fUj;jpl;lk; 
,JthFk;. 2021 Mk; Mz;by; ,f;fUj;jpl;l epu;khzg; gzpfs; g+u;j;jpnra;ag;glTs;sJ. 
2021.09.30 Mk; jpfjpastpy; jpuz;l nryT 4>223 kpy;ypad; &ghthFk;.   
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mj;jpahak; 02  -  Kd;Ndw;wKk; vjpu;fhy Nehf;Fk;; 
 

2.1 Jiwrhu; Kd;Ndw;wk; 
 

2.1.1 epUthfg; gpupT 
 

1. gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; 876 ,yf;f Rw;wwpf;iff;F Vw;Gila 
gy;fiyf;fofq;fsJk; epWtfq;fsJk; gjtp ntw;wplq;fis epug;Gjy; 
 

2021 Mk; Mz;by; gy;fiyf;fofq;fsJk;; cau;fy;tp epWtfq;fsJk;; 137 gjtp 
ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F mDkjpaspf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

 
ml;ltiz 2.1 

 
 

2. gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 
 

2021 Mk; Mz;by; ,t;tikr;rpd; mYtyu;fs; cs;ehl;Lg; gapw;rpfSf;F mDg;gp 
itf;fg;gl;ldu;. mJ gw;wpa jfty;fs; gpd;tUkhW:-  

 
cs;ehl;Lg; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs;  
 

gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lk; gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fspd; 

vz;zpf;if 

gq;Fgw;wpa 
mYtyu;fspd; 
vz;zpf;if 

mikr;rpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gl;l 

nryT (&) 
cs;ehl;Lg; gapw;rp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 03 47 69>087.50 

 
ml;ltiz 2.2  

 

3. rYif epge;jidfspd; mbg;gilapy; Nkhl;lhu; thfd mDkjpg;gj;jpuq;fis 
tpepNahfpj;jy; 

 

epjp kw;Wk; ntFrd Clfj;Jiw mikr;rpd; nrayhsupdhy; 2018.02.15 Mk; jpfjp 
ntspaplg;gl;l tu;j;jf kw;Wk; KjyPl;Lf; nfhs;ifr; Rw;wwpf;if ,y. 01/2018 kw;Wk; 
2018.06.08 Mk; jpfjp ntspaplg;gl;l 01/2018(I) Mk; ,yf;f Rw;wwpf;iff;Nfw;g 

gjtpg;ngau; mDkjpf;fg;gl;l gjtp 
ntw;wplq;fspd; vz;zpf;if 

Kfhikj;Jt cjtpahsu; 74 

E}yf jfty; cjtpahsu; juk; III 20 

Kfhikj;Jt cjtpahsu; (fzf;Fg; gjpAeu;) 1 

Kfhikj;Jt cjtpahsu; (fsQ;rpag; nghWg;ghsu; III) 2 

Kfhikj;Jt cjtpahsu; (rpwhg;gu;) 3 

juT epUthfp 1 
njhopy;El;g mYtyu; 29 

gapw;rpj; njhopy;El;g mYtyu; 3 

njhopy;El;g mYtyu; (jfty; njhopy;El;gk;) 1 

njhiyNgrp ,af;Feu;/ tuNtw;G mYtyu; 3 

nkhj;jk; 137 
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,t;tikr;rpdhy; 2021 Mk; Mz;by; rYif epge;jidfspd; mbg;gilapy; Nkhl;lhu; thfd 
mDkjpg;gj;jpuq;fs; tpepNahfpf;fg;gl;lJ.  
 
mjd; mbg;gilapy;> cau;fy;tpg; gpuptpd;> cau;fy;tpg; gpuptpd; fPo; ,aq;Fk; 
gy;fiyf;fofq;fs;> cau;fy;tp njhopy;El;gf; fy;tp epWtfk;> gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpd; fPo; ,aq;Fk; gy;fiyf;fofq;fsJk; Vida gl;lkspg;G epWtfq;fsJk;; 
fy;tprhu; gzpahl;nlhFjpfspd;> fy;tprhuh gzpahl;nlhFjpfspd; rpNul;l kl;l epiwNtw;Weu; 
gjtpnahd;wpy; gzpGupAk;> rYif mbg;gilapy; Nkhl;lhu; thfd mDkjpg;gj;jpuk; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;F jFjpngWk; mjpfhupfSf;F Nkw;Fwpg;gpl;l Rw;wwpf;ifapd; fPo; 2020 Mk; 
Mz;by; tpepNahfpf;fg;gl;l rYif epge;jidfspd; mbg;gilapyhd Nkhl;lhu; thfd 
mDkjpg;gj;jpuq;fs; gw;wpa tpguk; gpd;tUk; ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. (0001-1000 
tiu fy;tp mikr;Rk; 1001 Kjy; cau; njhopy;El;gf; fy;tpg; gpupTk; mDkjpg; 
gj;jpuq;fSf;fhf ,yf;fkplg;gl;lJ.)  
 

njh. 
,y. gy;fiyf;fofk;/ epWtfk; nkhj;j vz;zpf;if 

1.  cau;fy;tpg; gpupT 01 

2.  Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 53 

3.  = [atu;jdGu gy;fiyf;fofk; 19 
4.  fsdpg;; gy;fiyf;fofk; 18 
5.  W`{Z gy;fiyf;fofk; 23 

6.  nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; 22 
7.  aho;g;;ghzg; gy;fiyf;fofk; 10 

8.  ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk; 08 

9.  nkhwl;Litg; gy;fiyf;fofk; 16 
10.  ,yq;if rg;ufKt gy;fiyf;fofk; 07 
11.  ,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 12 

12.  ,yq;if fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 06 
13.  ,yq;if tak;g gy;fiyf;fofk; 03 
14.  ,yq;if u[ul;l gy;fiyf;fofk; 17 
15.  ,yq;if cau; njhopy;El;gf; fy;tp epWtfk; 26 

16.  fw;Gy kw;Wk; muq;fhw;Wiff;f; fiyfs;; 
gy;fiyf;fofk; 

07 

17.  ,yq;if ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk; 02 

18.  ,yq;if Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk; 09 

19.  RNjr kUj;Jttpay; epWtfk; 01 

20.  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO 04 

21.  ,yq;if gpf;F gy;fiyf;fofk; 08 

22.  =ghyp tshfk; - nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; 02 

23.  njhopy;El;g epWtfk; - nkhwl;Litg; 
gy;fiyf;fofk; 

02 

24.  kUj;Jttpay; gl;lg;gpd;gbg;G epWtfk; 01 
25.  kdpj ts Nkk;ghl;L epWtfk; 01 

26.  ngsj;j kw;Wk; ghyp gl;lg;gpd;gbg;G epWtfk; 01 
 nkhj;jk; 279 

 

ml;ltiz 2.3 
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4. cj;jpNahfg+u;t flTr;rPl;Lf;fs; 
 

cau;fy;tpg; gpuptpd; mjpfhupfs; cs;spl;l cj;jpNahfg+u;t flTr;rPl;Lf;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhd jFjpfisg; g+u;j;jpnra;j gy;fiyf;fof Kiwikapd; mjpfhupfSf;F 2021 
Mk; Mz;by; gpd;tUkhW cj;jpNahfg+u;t flTr;rPl;Lf;fs; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;sd.  

 

ml;ltiz 2.4 
 

 

5. 2021 Mk; Mz;by; ,yq;ifg; gpuirnahUtu; my;yhj tUif tpupTiuahsu;fspd; 
Nritiag; ngw;Wf;nfhs;sy; 

ml;ltiz 2.5 
 

 

 

ml;ltiz 2.6 

 

6. 2021 Mk; Mz;bd; mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fs;> ghuhSkd;w tpdhf;fs;> nghJ kDf; 
FOf;fs; 

 

tpguk; vz;zpf;if 

mikr;ruit mYtyfj;jpw;F mDg;gpitf;fg;gl;Ls;s mikr;ruit 
tpQ;Qhgdq;fspd; vz;zpf;if 

68 

2021.12.31 tiu KbT fpilf;fg; ngwhj mikr;ruit tpQ;Qhgdq;fspd; 
vz;zpf;if 

09 

gjpyspf;fg;gl;Ls;s ghuhSkd;w tpdhf;fspd; vz;zpf;if 10 
gjpyspf;fg;gl;Ls;s epiyapaw; fl;lisfspd; fPo; Nfl;fg;gLk; tpdhf;fs; 01 
2021 Mk; Mz;by; nghJ kDf; FOtplkpUe;J fpilf;fg;ngw;w fbjq;fs;  06 

2021 Mk; Mz;by; mwpf;if rku;g;gpf;fg;gl;l nghJ kDf; FOf; fbjq;fs; 06 

ml;ltiz 2.7 

 

 

 

cau;fy;tpg; gpuptpd; mYtyu;fSf;F 
cj;jpNahfg+u;t flTr;rPl;Lf;fs; 
tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s msT 

gy;fiyf;fof Kiwikapy; 
mYtyu;fSf;F cj;jpNahfg+u;t 
flTr;rPl;Lf;fs; tpepNahfpf;fg;gl;Ls;s 
msT 

nkhj;jk; 

01 01 02 

gy;fiyf;fofk; my;yJ epWtfk; vz;zpf;if 

Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 01 

aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk; 02 

Mz;bDs; 
fpilj;j nkhj;jf; 
Nfhupf;iffspd; 
vz;zpf;if 

toq;fg;gl;l 
jfty;fspd;  msT 

NtW epWtdq;fSf;F 
mDg;gg;gl;l       

jfty;fspd; msT 

2021 Mk; Mz;by; 
Nkd;KiwaPLfspd;; 

vz;zpf;if 

06 03 03 00 
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7. jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpw;fika nrayhw;Wjy; 
 

2016 Mk; Mz;bd; 12 Mk; ,yf;f jftYf;fhd cupikr; rl;lj;jpw;fika nghJkf;fspdhy; 
rku;g;gpf;fg;gl;l jfty; Nfhuy;fs; rk;ge;jkhf 2021 Mk; Mz;by; nrayhw;wpaik gw;wpa 
tpguk; fPo; jug;gl;Ls;sJ.  
 

8. gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; cau;fy;tp epWtfq;fSf;fhd Mz;Lf;Fupa fzf;FfSk; 
epUthf mwpf;iffSk; 
 

fy;tp mikr;rpd;> cau;fy;tpg; gpuptpd; fPo; fhzg;gLk; ,yq;if ngsj;j kw;Wk; ghyp 
gy;fiyf;fofk;> ,yq;if ngsj;j gy;fiyf;fofk;> ,yq;if cau; njhopy;El;gf; fy;tp 
epWtfq;fs; kw;Wk; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; fPo; ,aq;Fk; mur 
gy;fiyf;fofq;fSk; cau;fy;tp epWtfq;fSk; mlq;fyhd 38 epWtfq;fspd; 2021.12.31 
Mk; jpfjpad;W cs;sthwhd Mz;lwpf;iffisAk; fzf;FfisAk; ghuhSkd;wj;jpy; 
rku;g;gpj;jy;.  
 

rku;g;gpf;fg;gl;l 
Mz;lwpf;iff;F 
cupa Mz;L  

tpguk; msT 

2020 

mtjhdpg;Gf;fhf mikr;Rf;F mDg;gpitf;fg;glhj 
Mz;lwpf;iffs;   

01 

mikr;R mYtyu;fspd; mtjhdpg;gpd;gb jahupj;J 
Kk;nkhopfspYk; mDg;Gtjw;F fbjq;fs; 
mDg;gpitf;fg;gl;Ls;s Mz;lwpf;iffs; 

30 

mikr;ruitf;F rku;g;gpf;fg;glTs;s Mz;lwpf;iffs; 01 

mikr;ruitf;F rku;g;gpf;fg;gl;Ls;s Mz;lwpf;iffs; 06 

nkhj;jk; 38 

ml;ltiz 2.8 

 

9. ghJfhg;G kw;Wk; Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfs; cs;spl;l midj;J guhkupg;Gr; nryTfs; 
 

gzp; 2021 Mk; Mz;by; Nkw;nfhs;sg;gl;l 
nryTk; nrYj;jpj; jPu;f;fg;gl;l 
tpiyg;gl;bfspd; vz;zpf;ifAk; 

ghJfhg;Gr; Nritfs; &. 4,322,618.99 
Jg;GuNtw;ghl;Lr; Nritfs; &. 3,910,689.25 
jghy; &. 235,705.00 

,ae;jpuq;fs;> nghwpj;njhFjpfspd; guhkupg;Gr; nryTfs; &. 1,285,759.99 

fl;blq;fs; kw;Wk; epu;khzq;fspd; guhkupg;Gr; nryTfs; &. 96,799.00 

kpd;rhuk; &. 4,759,164.32 

ePu; &. 297,534.17 

mYtyfj; njhiyNgrpAk; njhiyefYk; &. 1,214,204.37 

mikr;R ,izaj; njhlu;Gfs; &. 3,359,183.53 

ml;ltiz 2.9 
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10.  Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy;  
 

2021 Mk; Mz;by; mikr;Rf;Fj; Njitahd Nghf;Ftuj;J trjpfis toq;Fjy;.  
 

gzp 
2021 Mk; Mz;by; 

nryT (&) 

Fohk; thfdq;fSf;F vupnghUs; toq;fYk; Nkyjpf vupnghUs; 
toq;fYk; 1,938,268.25 

thfdq;fspd; rPu;fhg;G Vw;ghLk;; jpUj;JjYk; 3,376,257.52 

cj;jpNahfg+u;t thfdq;fs; cupj;jhFk; mYtyu;fSf;F vupnghUs; 
nfhLg;gdT toq;fy;> Nkyjpf vupnghUs; toq;fy;> vupnghUs; 
rpl;ilfis kPs;epug;gy; 

5,947,902.92 

thfdq;fisf; fhg;GWjp nra;jYk; cupa mDkjpg;gj;jpuq;fisg; ngw;Wf; 
nfhLj;jYk; rhu;e;j mYty;fs;  359,599.56 

Gifg; gupNrhjid 19,685.00 

rhujpfSf;fhd Nkyjpf kw;Wk; gazr; nryTfs; 2,000,599.19 

thfdq;fSf;fhd uau;> upa+_g;> gl;lup kw;Wk; Vida JizAWg;Gf;fis 
toq;Fjy; 337,008.65 

nkhj;jk;           13,979,321.09 

ml;ltiz 2.10 

 

11. fld; 
 

2021 Mk; Mz;by; mikr;R mYtyu;fSf;F toq;fg;gl;Ls;s ,lu;f; fld; kw;Wk; 
Kw;gzq;fs; gw;wpa tpguq;fs; tUkhW:- 
 

fld;/Kw;gz tif mYtyu;fspd; 
vz;zpf;if 

toq;fg;gl;Ls;s 
njhif (&) 

,lu;f; fld; 55 7,704,046.20 

tpNrl Kw;gzk; 10 40,000.00 

gz;bif Kw;gzk; 71 710,000.00 

nkhj;jk; 136 8,454,046.20 
 

ml;ltiz 2.11 

 

2.1.2.   fzf;Fg; gpupT 

ml;ltiz 2.12   2021.12.31 Mk; jpfjpapYs;sthwhd                              
kPz;nlOk; nrytpdg; nghopg;G  

                          

(&.kp.) 

cUg;gb/tpguk; 2021 Njwpa 
Vw;ghL 

nryT Vw;ghl;bd; 
kPjp 

Vw;ghl;bd; 
gad;ghl;L 

Kd;Ndw;wk; % 

epUthf kw;Wk; jhgd Nritfs; 584.00 544.41 39.53 92.0% 

MSf;Fupa Ntjdhjpfs; 100.00 98.89 1.11 98.9% 

gpw kPz;nlOk; nrytpdk; 484.00 445.52 38.42 98.6% 

cau;fy;tpapd; gz;Gj;ju tsu;r;rpf;F 
epWtdj;jpd; gq;fspg;G 

1,894.00 1,699.40 194.60 89.7% 

nkhj;jk; 2,478.00 2,243.81 234.19 90.6% 
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ml;ltiz 2.13 2021.12.31 Mk; jpfjpapy; cs;sthwhd %yjdr; nrytpd; nghopg;G                                                                                                                                                                

 

                                        (&.kp.) 

cUg;gb/tpguk; 2021 Njwpa 
Vw;ghL 

nryT Vw;ghl;bd; 
kPjp 

Vw;ghl;bd; 
gad;ghl;L 
Kd;Ndw;wk; 

% 

epUthf kw;Wk; jhgd Nritfs; 2,000.00 1,743.21 256.79 87.2% 

Gdu;tho;tspg;G kw;Wk; Kd;Ndw;wy; 6.00 0.82 5.18 13.8% 

%yjdr; nrhj;Jf;fs; ifafg;gLj;jy; 6.00 4.43 1.57 73.9% 

Copau; gapw;rp epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; 1.00 0.32 0.68 32.1% 

gy;fiyf;fof khztu;fSF;F 
tl;bapy;yh kbf;fzpdp fld; toq;Fk; 
kw;Wk; gy;fiyf;fofq;fspy; wi-fi  trjp 
Nkk;gLj;Jk; fUj;jpl;lk; 

72.00 9.63 62.37 13.4% 

W`{Z gy;fiyf;fof kUj;Jt 
gPlj;jpd; 12 khbf; fl;blnkhd;iw 
epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; 

220.50 143.40 77.10 65.0% 

rg;ufKt gy;fiyf;fof kUj;Jt 
gPlj;ij epWTk; fUj;jpl;lk; 

409.00 408.25 0.75 99.9% 

fuhgpl;ba Nghjdh kUj;Jtkid 
Nguhrpupau; mynfhd;iw epWTk; 
fUj;jpl;lk; 

370.00 342.67 27.33 92.6% 

W`{Z gy;fiyf;fofj;jpy; 
rKj;jputpay; kw;Wk; fly;rhu; 
mYty;fs; epiyankhd;iw epWTk; 
fUj;jpl;lk;  

207.00 125.18 81.82 60.5% 

Fspahgpl;ba kw;Wk; ,uj;jpdGup 
kUj;Jtkidfspy; Nguhrpupau; 
myFfis epWTjy;> W`{Z 
gy;fiyf;fof ,ize;j Rfhjhutpay; 
gPlj;ij mgptpUj;jp nra;jy; kw;Wk; = 
[atu;jdGu gy;fiyf;fof kUj;Jt 
gPlj;jpw;F Ma;T$l trjpfis 
toq;Fjy; 

532.00 532.00 0.00 100.00% 

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof kUj;Jt 
gPlj;jpy;; 17 khbf; fl;blnkhd;iw 
epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; 

176.50 176.50 0.00 100.0% 

cau;fy;tp mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lq;fs; 14,321.00 13,109.99 1,211.01 91.5% 

Muha;r;rp kw;Wk; gapw;rpf; 
fl;blj;njhFjpia epu;khzpj;jy; - 
aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk; 

379.88 379.41 

 

0.47 

 

99.9% 
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cau;fy;tp tpupthf;f kw;Wk; 
mgptpUj;jpiaj; Jupjg;gLj;Jk; 
fUj;jpl;lk; 

6,260.57 6,241.14 19.43 99.7% 

fpof;Fg; gy;fiyf;fof Rfhjhug; 
ghJfhg;G tpQ;Qhd gPlf; fl;blj;ij 
epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; 

1,863.00 1,789.86 

 

73.14 

 

96.1% 

tak;g gy;fiyf;fof efu mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lk; 

841.29 101.94 739.35 12.1% 

tpQ;Qhd> njhopy;El;g kdpj ts 
mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; 

4,575.00 4,460.61 

 

114.39 

 
97.5% 

J}a vuprf;jpj; njhopy;El;gj;jpw;fhd 
eNdh nghUs;fs; gw;wpa cau;fy;tp 
kw;Wk; Muha;r;rp xj;Jiog;Gf; 
fUj;jpl;lk;   

3.40 3.30 0.10 97.1% 

Rthkp tpGyhde;ju; mofpaw; fw;iffs; 
epWtff; fl;blj;ij epu;khzpf;Fk; 
fUj;jpl;lk; 

174.87 0.00 

 

174.87 

 

0.0% 

rg;ufKt gy;fiyf;fof kUj;Jt 
gPlj;ij epWTk; fUj;jpl;lk; 125.00 36.50 88.50 29.2% 

aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofj;jpw;Fk; 
gu;kpd;n`k; gy;fiyf;fofj;jpw;Fk; 
,ilapyhd Gupe;Jzu;T cld;gbf;if  

42.97 42.97 0.00 100.0% 

vu];K]; Kz;l]; fUj;jpl;lk; 55.00 54.25 0.75 98.6% 

     

ml;ltiz 2.14      (&.kp.)                                                                      

cUg;gb/tpguk; 2021 Njwpa 
Vw;ghL 

nryT Vw;ghl;bd; 
kPjp 

Vw;ghl;bd; 
gad;ghl;L 
Kd;Ndw;wk; 

% 

cau;fy;tpapd; gz;Gj;ju tsu;r;rpf;F 
epWtd uPjpahd gq;fspg;G 

523.00 482.00 41.00 92.2% 

,yq;if cau; njhopy;El;gf; fy;tp 
epWtfk; 213.00 213.00 0.00 100.0% 

,yq;if gpf;F gy;fiyf;fofk; 153.00 132.00 21.00 86.3% 

,yq;if ngsj;j kw;Wk; ghyp 
gy;fiyf;fofk; 157.00 137.00 20.00 87.3% 

nkhj;jk; (%yjdr; nryT) 16,844.00 15,345.20 1,508.80 91.0% 
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ml;ltiz 2.15  -  2021 Mk; Mz;Lf;fhd fl;Lepjpg; ngWtdT gw;wpa tpguk; 
 

fl;Lepjpf; fzf;F ,y. jpiwNrupapypUe;Jk; 
NtW 

%yq;fspypUe;Jk; 
fpilf;fg;ngw;w 

fl;Lepjpapd; msT 
(&) 

nrytplg;gl;l 
msT (&) 

fl;Lepjpg; 
ghtidapd; 
Kd;Ndw;wk; 

% 

7002/0000/00/0254/00/0021000 2,630,920,553.22 2,902,250,912.06 100.0% 

7003/0000/00/0090/00/0021000 1,773,000,000.00 1,771,679,833.61 99.9% 

  

ml;ltiz 2.16  -  murhq;f mYtyu;fspd; Kw;gz ‘gp’ fzf;F 
 

 nryT (&) ngWtdT (&) gw;W kPjp (&) 

2021.12.31 md;Ws;sthwhd 
cs;sgbahd ngWkjpfs; 

10,092,707.20 9,211,678.50 21.771,832.89 

 

 
 

• ml;ltiz 2.17  - fzf;Fg; gpuptpdhy; Kd;ndLf;fg;gl;l epjp kw;Wk; 
fzf;fPl;Lg; gzpfs;  

 
 

 

gzp 
mKy;gLj;j 

Ntz;ba jpfjp/ 
fhyg;gFjp 

mKYf;F te;j               
jpfjp 

  01 ep.gp. 135 ,w;fika epjpajpfhuj;ij 
xg;gilj;jy; 

2022 Mk; Mz;Lf;Fupa mjpfhuthiz 
nrayhsupd; ifnahg;gj;NjhL 
xg;gilf;fg;gl;Ls;sJ.   

02 &.500>000/- f;Ff; $Ljyhd  
%yjdr; nryTfis 
Nkw;nfhs;tjw;F mtrpakhd mDkjp 
ngw;Wf;nfhs;sy; 

1971 Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f 
epjpajpfhur; rl;lj;jpw;fika 
mjpfhuthizia xg;gilg;gjw;F 
eltbf;if vLf;fg;gl;Ls;sJ. 

03 2021 tUlhe;j fzf;Ffisj; 
jahupj;J fzf;fha;thsu; 
jiyikajpgjpf;F rku;g;gpj;jy; 

2022.02.28 Mk; 
jpfjpf;F Kd;G 

2022.02.28 

04 2021 nghJ itg;Gf; fzf;ifj; 
jahupj;J fzf;fha;thsu; 
jiyikajpgjpf;F rku;g;gpj;jy; 

2022.02.28 Mk; 
jpfjpf;F Kd;G 

2022.02.28 

05 2021 murhq;f mYtyu;fspd; fld; 
Kw;gz ‘gp’ fzf;ifj; jahupj;J 
fzf;fha;thsu; jiyikajpgjpf;F 
rku;g;gpj;jy; 

2022.02.28 Mk; 
jpfjpf;F Kd; 

2022.02.28 

06 tUlhe;j nghUspUg;Gf;; fzf;nfLg;G 
mwpf;ifia fzf;fha;thsu; 
jiyikajpgjpf;F rku;g;gpj;jy; 

2022.02.17 Mk; 
jpfjpf;F Kd; 

 

07 tq;fp ,zf;ff;$w;iwj; jahupj;jYk; 
rku;g;gpj;jYk; 

mLj;j khjk; 15 
Mk; jpfjpf;F Kd; 

mLj;j khjk; 15 
Mk; jpfjpf;F Kd; 
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• 2021 Mk; Mz;Lf;Fupa mikr;rpw;Fr; nrhe;jkhd midj;J nrhj;Jf;fisAk; 
kjpg;gPLnra;J fzf;fPl;by; cl;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 2020 Mk; Mz;by; nghUspUg;Gf; 
fzf;nfLg;gpd;NghJ milahsk; fhzg;gl;l nghUs;fis ifAjpu;g;Gr;nra;Ak; 
eltbf;iffSk; 2021 Mk; Mz;by; g+u;j;jpnra;ag;gl;Ls;sJ.   
 

• 2021 Mk; Mz;by; 02 fzf;fha;T Iatpdhf;fs; fpilf;fg;ngw;wd. Fwpg;gpl;l 02 
fzf;fha;T Iatpdhf;fSf;Fk; cupa fhyj;jpy; gjpy; mDg;gpitf;fg;gl;Ls;sJ.  

 

• fzf;Fg; gpuptpdhy; khjhe;j fzf;Ffspd; nghopg;Gf;fis mur fzf;Ffs; 
jpizf;fsj;jpw;F mwpf;ifapLjy;. tUlhe;j epjpNaw;ghLfis xJf;Fjy;> khjhe;j 
fl;Lepjpj; NjitfSf;Nfw;g jpiwNrupaplkpUe;J fl;Lepjp ngw;Wf;nfhz;L cupa 
epWtdq;fSf;F toq;Fjy;> ,ilf;fhy fl;Lepjpfisg; guhkupj;jy;> fl;Lepjp xg;gPl;il 
Nkw;nfhs;sy;> nghJ itg;Gf; fzf;FfisAk; fld; Kw;gzf; fzf;FfisAk; 
guhkupj;jy;> nryTWjpr;rPl;LfSf;fhd nfhLg;gdT mYty;fs;;> rpwhg;gu; mYty;fs;; 
Kjypa ehshe;j kw;Wk; khjhe;jg; gzpfs; fhyj;jpw;Nfw;g jhkjkpd;wp 
Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sd.  

 

 

2.1.3 ngWifg; gpupT 

2021 Mk; Mz;by; mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l ngWiff; FOtpdhYk; mikr;Rg; ngWiff; 
FOtpdhYk; 1298 kp.&. ngWkjpahd 03 epu;khzf; fUj;jpl;lq;fs; KLf;fp tplg;gl;Ls;sd.   
 

,y. gy;fiyf; 
fofk; 

fUj;jpl;lk; mikr;ruit 
mq;fPfhuk; 

ngWif 
Muk;gpg;G 

fUj;jpl;l 
fhyk; 

(khjq;fs;) 

fUj;jpl;lg; 
ngWkjp 
(kp.&.) 

1 nkhwl;Lit gUg;nghUspay; kw;Wk; 
nghwpapay; fw;ifg; 
gpupTf;F 
fl;blnkhd;iw 
epu;khzpj;jy; 

17.03.28 21.04.23 24 439 

2 = 
[atu;jdGu 

xt;thik 
ePu;g;gPldtpay; kw;Wk; 
fy capupay; myif 
epWTjy;  

21.04.27 21.09.15 
 12 

214 

3 aho;g;ghzk; nghwpapay; 
njhopy;El;gk; kw;Wk; 
capupdj;njhFjp 
njhopy;El;gf; 
fl;blq;fis 
epu;khzpj;jy;. 

19.05.07 21.04.30 24 645 

 

 
ml;ltiz 2.18 

 

2021.01.01 Mk; jpfjpapypUe;J 2021.12.31 Mk; jpfjp tiu mikr;ruitapdhy; epakpf;fg;gl;l 
epiyahd ngWiff; FOtpdhYk; mikr;Rg; ngWiff; FOtpdhYk; 6>941.28 kp.&. ngWkjpahd 
08 epu;khzf; fUj;jpl;l xg;ge;jq;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.  
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ml;ltiz 2.19 

 

2.1.4 jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gg; gpupT  
 

jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;gg; gpuptpdhy; 2021 Mk; Mz;by; Mw;wg;gl;l nraw; 
nghWg;Gf;fs; 
 
 
 
 
 
 
 
 

,y. gy;fiyf; 
fofk; 

fUj;jpl;lk; mikr;ru
it 

mq;fPfhuk; 

ngWif 
Muk;gpg;G 

ngWif 
KbTWj;jy; 

fUj; 
jpl;lg; 
ngWkjp 
(kp.&.) 

1 nkhwl;Lit 

gUg;nghUspay; kw;Wk; 
nghwpapay; fw;ifg; 
gpupTf;F fl;blnkhd;iw 
epu;khzpj;jy; 

17.03.28 21.04.23 21.11.01 439 

2 

Nguhjid 

nghwpapay; gPl kpd; 
kw;Wk; nghwpKiwg; 
nghwpapay; fw;ifg; 
gpupit epu;khzpj;jy; 

20.01.22 20.08.12 21.03.03 371.2 

   3 
`py;lh xNgNrf;fu 
kz;lgj;ijg; 
Gduikj;jy;. 

17.07.04 20.10.20 21.04.23 182.08 

   4 

tak;g 

jfty; kw;Wk; 
njhlu;ghly; njhopy;El;g 
epiyaj;ij 
epu;khzpj;jy; 

17.03.28 19.02.19 21.04.23 212 

5 

tak;g gy;fiyf;fof 
efu mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lk;> khf;fJu 
tsit epu;khzpj;jy; 

17.03.14 20.12.17 21.04.30 1460 

6 

tak;g gy;fiyf;fof 
efu mgptpUj;jpf; 
fUj;jpl;lk;> 
Fspahgpl;ba tsit 
epu;khzpj;jy; 

17.03.14 20.12.17 21.04.30 1225 

7 u[ul;l 

njhopy;El;g gPlf; 
fl;blq;fis 
epu;khzpj;jy; 

18.07.03 19.11.14 21.07.13 2407 

8 aho;g;ghzk; 

nghwpapay; njhopy;El;g 
kw;Wk; capupdj;njhFjp 
njhopy;El;gf; 
fl;blq;fis 
epu;khzpj;jy; 

19.05.07 21.04.30 21.09.30 645 
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01. 2016 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTfSf;Nfw;g kbf;; fzpdpfisf; nfhs;tdT 
nra;tjw;fhf  tl;bapy;yh fld; toq;Ftjd; fPo; 2021 Mk; Mz;by; fld; ngw;Wf; 
nfhz;l khztu;fspd; vz;zpf;ifAk; nrYj;jg;gl;l tl;bj; njhifapd; msTk; 

 

khjk; ,yq;if tq;fp kf;fs; tq;fp 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if 

tl;bj;            
njhif (&) 

khztu;fspd; 
vz;zpf;if 

tl;bj;            
njhif (&) 

[dtup 5,204 944,793.15 718 112,529.59 

ngg;utup 4,984 804,385.35 643 114,829.97 

khu;r; 4,762 849,902.37 584 104,874.04 

Vg;uy; 4,408 765,509.50 561 112,852.71 

Nk 4,214 752,941.58 552 115,543.24 

[_d; 4,068 692,316.57 551 120,588.59 

[_iy 3,915 667,264.80 536 116,876.23 

Mf];l; 3,746 633,487.18 558 131,004.27 

nrg;lk;gu; 3,523 567,011.14 558 133,277.46 

mf;Nlhgu; 3,322 543,090.47 532 130,260.62 

etk;gu; 3,057 482,903.49 529 133,314.91 

brk;gu; 2,855 476,869.87 545 182,188.17 

nkhj;jk;  8,180,475.47  1,508,140.00 
 

ml;ltiz 2.20 

 

02. cau;fy;tpg; gpuptpd; ,izaj;jsj;ij ,w;iwg;gLj;jp guhkupj;jYk; mjw;F Vw;Gila 
Gjpa jfty;fis cl;gLj;jYk; 

gpupT jfty;fs; msT 
(rpq;fsk;) 

msT 
(Mq;fpyk;) 

msT 
(jkpo;) 

mgptpUj;jpg; gpupT cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;L 
khztu;fSf;fhd 
Gyikg;guprpy;fs;> mur 
Copau;fSf;fhd ntspehl;Lg; 
gapw;rp mku;TfSk; 
mwptpj;jy;fSk;. 

35 35 35 

 

Nkyjpf nrayhsu; 
(mgptpUj;jp) 

,izaj;jsj;jpd; Kfg;Gg; 
gf;fq;fis khw;Wjy;> Gjpa 
mk;rq;fis cl;Nru;j;jy;> NtW 
,izaj;jsq;fSld; 
,izj;jy;. 

04 04 04 

Clfg; gpupT mbf;fy; eLjy;> flikiag; 
nghWg;Ngw;wy;> mq;Fuhu;g;gz 
epfo;Tfs; rk;ge;jkhd 
Gifg;glq;fSk; Mf;fq;fSk; 

05 05 05 

jfty; kw;Wk; 
njhlu;ghly; 
njhopy;El;gg; gpupT 

kbf; fzpdpfs; gw;wpa 
tpiyg;gl;bfs;> khztu; fld; 
jpl;lk; 

20 20 20 

ngWifg; gpupT tpiyf;Nfs;tp NfhuYk; 
tpsk;gug;gLj;jYk;. 

25 25 25 
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ml;ltiz 2.21 

 

03. cau;fy;tpg; gpuptpd;; ,izaj;jsj;ij etPdkag;gLj;jp jahu;nra;jy; 
 

jfty; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kftuhz;ikapd; (ICTA) gq;fspg;Gld;> cau;fy;tpg; 
gpuptpd; ,izaj;jsj;ij Gjpa Njhw;wg;ghl;Lld; jahu;nra;Ak; gzp g+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ. ,J jtpu mur rhu;gw;w gy;fiyf;fofq;fs; gpupTf;Fupa gl;lq;fisAk; 
gl;lkspg;gpy; <LgLk; jdpahu; gy;fiyf;fofq;fisAk; gjpTnra;tjw;Fk; epfo;epiy 
jfty; njhopy;El;g KiwikAk; jahu;nra;ag;gl;Ls;sJ. jw;NghJ cau;fy;tpg;gpuptpd; 
Gjpa ,izaj;jsj;ij epu;khzpj;J g+u;j;jpnra;ag;gl;Ls;sJld;> 2019 etk;gu; khjj;jpy; 
mJ Muk;gpf;fg;gl;lJ.  
 
mgptpUj;jpg; gpuptpd; Kf;fpa xU gzpahd ntspehl;L khztu;fSf;fhd tPrh 
mDkjpg;gj;jpuq;fis ePbg;gjw;Fk;> rpghu;Rfis toq;Ftjw;Fkhd Gjpa nkd;nghUs; 
Kiwiknahd;iw cUthf;Fk; nrad;Kiw rk;ge;jkhd Kiwikg; gFg;gha;T 
Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.  
  

❖ fy;tp mikr;rpd; cau;fy;tpg; gpuptpd; fzpdpj; JizAWg;Gf;fspd; 
epiyahd nrhj;Jf;fs; gjpNtl;il ,w;iwg;gLj;jp guhkupj;jy;. 

❖ mj;jifa JizAWg;Gfspd; gl;bay;fis gpupT thupahf guPl;rpj;J 
fzf;Fg; gpuptpd; gjpNtLfs;> fsQ;rparhiyg; gjpNtLfs;> fzpdp epiyahd 
nrhj;Jf;fspd; gjpNtLfspd; ngWkjpfspd; rupahe;jd;ikiaf; fz;Lgpbj;J 
mtw;iw ,w;iwg;gLj;jy;. 

❖ fzpdp epiyahd nrhj;Jf;fspd; gjpNtl;il (Inventory Management System) 

nkd;nghUnshd;iwj; jahupj;J mjpy; fzpdp epiyahd nrhj;Jf;fspd; 
gjpNtl;Lj; jfty;fis cl;Nru;j;jy;. 

❖ mgptpUj;jpg; gpuptpd; Kf;fpa xU gzpahd ntspehl;L khztu;fSf;fhd 
tPrh mDkjpg;gj;jpuq;fis ePbg;gjw;Fk; rpghu;Rfis toq;Ftjw;Fk; Gjpa 
nkd;nghUs; Kiwiknahd;iw cUthf;Fk; nrad;Kiw rk;ge;jkhd 
Kiwikg; gFg;gha;T ,lk;ngw;W tUfpwJ.  

❖ ICTA epWtdj;Jld; ,ize;J kdpjts Kfhikj;Jt nkd;nghUs; 
Kiwiknahd;iw fy;tp mikr;rpd; cau;fy;tpg; gpupTf;F cUthf;Fk; 
nrad;Kiw rk;ge;jkhd Kiwikg; gFg;gha;T Nkw;nfhs;sg;gl;L tUfpwJ.  

❖ njupTnra;ag;gl;l mur gy;fiyf;fofq;fspd; Wi-Fi trjpfis NkYk; 
tp];jupj;jy;.  

❖ mur rhu;gw;w gy;fiyf;fofq;fisg; gjpnra;Ak; epfo;epiy Kiwikapd; 
(Cross Government Document Management System)  gzpfisg; g+u;j;jpnra;J 
mjd; guPl;rhu;j;j eltbf;if ,lk;ngw;W tUfpwJ. (,J ICTA cjtpAld; 
mKy;gLj;jg;gLk; xU fUj;jpl;lkhFk;.)    

mur rhu;gw;w 
cau;fy;tpg; gpupT 

cau;fy;tp mikr;rpdhy; 
mDkjpf;fg;gl;l gl;lf; 
fw;ifnewpfspd; epuy;. 

50 50 50 

epUthfg; gpupT gjtp ntw;wplq;fis 
ntspapLjy; 

10 10 10 

murrhu;gw;w 
cau;fy;tpg; gpupT 

khztu; fld; jpl;lk; 15 15 15 

jpl;lkply; gpupT 2021 Kd;Ndw;w mwpf;ifAk;  
2020 tUlhe;j nrayhw;Wif 
mwp;f;ifAk; 

02 02 02 
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❖ 2016 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTg;gb mur gy;fiyf;fofq;fspy; Wi-Fi 
trjpia NkYk; tp];jupg;gjw;F gpd;tUk; cau;fy;tp epWtdq;fs; 2018 Mk; 
Mz;by; njupTnra;ag;gl;Ls;sd:- 
   
o Kfhikj;Jt gPlk;> W`{Z gy;fiyf;fofk;> khj;jiw. 
o fk;g`h tpf;ukhur;rp MAu;Ntj epWtfk;> fsdpg; gy;fiyf;fofk;. 
o fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;> nrq;fyb. 
o tTdpah tshfk;> aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;. 
o fpspnehr;rp nghwpapay; gPlk;> aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk;. 
o n`huiz =ghyp tshfk;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;. 
o jpUNfhzkiy tshfk;> fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;. 

 
,uz;lhk; fl;lj;jpy; njupTnra;ag;gl;l Nkw;$wpa epWtfq;fspd; cl;fl;likg;G 
trjpfis tp];jupf;Fk; fUj;jpl;lk; Muk;gpf;fg;gl;L mjd; nraw;ghL g+u;j;jp 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 151>568>789.18 &gh njhifia murhq;fk; nrytpLfpwJ. ,jw;fhf 
Nrit toq;Fk; epWtfnkhd;W njupTnra;ag;gl;Ls;sJld;> ,f;fUj;jpl;lk; 
g+u;j;jpnra;ag;gl;Ls;sJ.   
 

jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopy;El;g Kftuhz;ikapdhy; toq;fg;gl;Ls;s Free Wi-

Fi trjp toq;fg;gl;Ls;s gy;fiyf;fofq;fs; 
 

,y. khtl;lk; gy;fiyf;fofk;/epWtfk; 
1 mk;ghiw gpuNahf tpQ;Qhd gPlk; - fy;Kid 
2 mk;ghiw ,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 
3 mEuhjGuk; jpwe;j gy;fiyf;fofk; - mEuhjGuk; 
4 mEuhjGuk; u[ul;l gy;fiyf;fofk; - rhypaGu 
5 mEuhjGuk; u[ul;l gy;fiyf;fofk; - kp`pe;jiy 
6 kl;lf;fsg;G ,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; - 

gpuNahf tpQ;Qhd gPlk; 
7 nfhOk;G ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk; - 

N`hkhfk 
8 nfhOk;G nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; - Jd;Ky;iy 
9 nfhOk;G nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; - kUj;Jtg; gpupT 

10 nfhOk;G nkhwl;Litg; gy;fiyf;fofk; 
11 nfhOk;G muf;fhw;Wiff; fiyfs; gy;fiyf;fofk;   
12 nfhOk;G jpwe;j gy;fiyf;fofk; - ehtiy 

13 fhyp W`{Z gy;fiyf;fofk; - nghwpapay; gPlk; - 
`g;Gfy 

14 fhyp W`{Z gy;fiyf;fofk; - kUj;Jtg; gpupT - 
tyak; 1 

15 fk;g`h fsdpg; gy;fiyf;fofk; 
16 fk;g`h jpwe;j gy;fiyf;fofk; - kpup];tj;j 
17 aho;g;ghzk; aho;g;ghzk; gy;fiyf;fofk; 
18 fSj;Jiw =ghyp tshfk; - n`huiz 
19 fz;b Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; - tyak; 1 
20 fz;b Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; - tpLjp 

 
ml;ltiz 2.22 
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mikr;irg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp NtW epWtdq;fspd; Nritfis toq;Fjy; 
 

,y. mikr;R/jpizf;fsk; tpguk; 

1. National Institute of Library & Information 
Science, University of Colombo 

jpizf;fs ngWiff; FO 
cWg;gpdnuhUtuhfr; nraw;gly; 

2. jfty;> njhlu;ghly; njhopy;El;g 
Kfuhz;ik (ICTA) 

Implementation of Cross Government Digital 
Document Management & Internal Workflow 
System for 20 Government Institutions - 
(Phase 1) 

3. cau;fy;tpg; gpupT gy;fiyf;fofq;fSf;F Wi-Fi 
,izg;Gfis tp];jupf;Fk; njhopy;El;g 
kjpg;gPl;Lf; FOitg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jy;  

4. Rfhjhu mikr;R Health Information System Project - MSD 

Project 

5. fy;tp mikr;R Tab fUj;jpl;lj;jpd; rpwg;Gf; FO cWg;gpdu; 
6. University of Colombo,  School of 

Computing 
fzf;fha;Tf; FO cWg;gpdu;/ fTd;rpy; 
cWg;gpdu 

ml;ltiz 2.23 

 
jfty; njhopy;El;gg; gpuptpdhy; cau;fy;tpg; gpuptpw;F toq;fg;gl;l Nritfs; tpguk; 
tUkhW:   

 

Nrit toq;fy; tpguk; 
mwpf;ifaplg;gl;l kw;Wk; eptu;j;jp 

nra;ag;gl;l rpf;fy;fspd; vz;zpf;if 
(2021.01.01 – 2021.12.31)   

,izaj;jpy; rQ;rupf;Fk;NghJ Vw;glf;$ba 
rpf;fy;fs; 

65 

kpd;dQ;ry; rhu;e;j rpf;fy;fs; 68 

nkd;nghUs;fis ,w;iwg;gLj;jy; 45 

Gjpa nkd;nghUs;fis epWTjy; 38 

rpW td;nghUs; rhu;e;j rpf;fy;fs; 50 

fzpdp mr;rPl;Lr; rpf;fy;fs; 75 
fzpdp mr;rPl;Lg; nghwpfspy; Vw;glf;$ba 
NfhshWfs;   

70 

Wi-Fi  rhu;e;j rpf;fy;fs; 85 

tiyaikg;Gr; rpf;fy;fs; 80 
itu];fs; %yk; Vw;glf;$ba rpf;fy;fs; 15 

Share Folder fspy; Vw;glf;$ba rpf;fy;fs; 35 

fzpdpfspdhy; Vw;glf;$ba rpf;fy;fs; 20 

thfd mDkjpg;gj;jpu Kiwik rk;ge;jkhd 
rpf;fy;fs; 

70 
 

ml;ltiz 2.24 
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nraw;ghl;L Kiwik kPs epWtg;gl;l fzpdpfspd; vz;zpf;if (2020.01.01 - 2020.12.31)  
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ml;ltiz 2.25 

 
nkd;nghUs;fis cgNahfpj;J jPu;it tupapd;wpa thfd mDkjpg;gj;jpuq;fis 
tpepNahfpf;Fk; mYty;fs; kpfTk; tpidj;jpwdhf Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ. epjp mikr;Rf;F 
mDg;gg;gLk; mwpf;iffs; jd;dpaf;f mbg;gilapy; ,k;Kiwikapd; Clhf 
ngw;Wf;nfhs;sg;gLfpwJ. 2021.01.01 Mk; jpfjp Kjy; 2021.12.31 Mk; jpfjp tiuahd thfd 
mDkjpg;gj;jpuq;fspd; tpepNahfk; 
 
 

khjk; 
thfd mDkjpg; 
gj;jpuq;fspd; 
tpepNahfk; 

[dtup 28 

ngg;utup 27 

khu;r; 28 

Vg;uy; 38 
Nk 18 
[_d; - 

[_iy 21 

Mf];l; 09 

nrg;lk;gu; - 

mf;Nlhgu; 39 

etk;gu; 40 

brk;gu; 31 

nkhj;jk; 279 
 

ml;ltiz 2.26 

 

 

 

 

 

 

gpupT 
fzpdpfspd; 
vz;zpf;if 

mgptpUj;jpg; gpupT 10 
mur rhu;gw;w cau;fy;tpg; gpupT - 
jfty; njhopy;El;gg; gpupT 05 
cs;;sf fzf;fha;Tg; gpupT 02 
fzf;Fg; gpupT 12 
murhq;f fzf;fha;Tg; gpupT 05 
ngWifg; gpupT 02 
epUthfg; gpupT 08 
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2.1.5  mgptpUj;jpg; gpupT 

1. gy;fiyf;fof Nte;ju;fisAk; Jiz Nte;ju;fisAk; epakpj;jy; (2021.01.01 – 
2021.12.31)      

njh. 
,y. 

gy;fiyf;fofk; Nte;ju; 
 

Nritf;         
fhyk; 

Jiz            
Nte;ju; 

Nritf; 
fhyk; 

1. 
,yq;if gpf;F 
gy;fiyf;fofk; 

1.         =yq;fh uhkQ;Q 
epf;fhatpd; kfhehaf;fu; 
mjptz. ehg;ghd 
Ngkrpwp Njuu; mtu;fs;                 
(2020.11.17 ,aw;if 
va;jpdhu;) 
 
2. =yq;fh uhkQ;Q 
epf;fhatpd; kfhehaf;fu; 
mjptz. mf;fkfh 
gz;bj;j rh];jpugj;jp 
kf;FNyNt tpky Njuu; 
mtu;fs; (gjpy;)   
 
3.  =yq;fh rpak; 
epf;fhatpd; ky;tj;J 
ghu;rta kfhehaf;fu; 
mjptz. jpg;gl;LthNt  
= rpj;jhu;j;j Rkq;fy 
Njuu; mtu;fs;  
 

2019.06.01 

2021.05.31 

 

 

2020.11.18  

2021.05.31 

 

 

 

2021.06.01 

2023.05.31  

1. Nguhrpupau; tz. 
fzq;fKNt uhFy Njuu; 
mtu;fs; (gjpy;) 
 
 
2. Nguhrpupau; tz. 
fdj;Njnfhl rj;jh ujd 
Njuu; mtu;fs; 

2020.09.23 

2021.06.27 

 

 

 

 

2021.06.28      

2024.06.27 

2. 
ngsj;j  
kw;Wk; ghyp 
gy;fiyf;fofk; 

 
1.  =yq;fh uhkQ;Q 
epf;fhatpd; kfhehaf;fu; 
mjptz. ehg;ghd 
Ngkrpwp Njuu; mtu;fs; 
(2020.11.17 ,aw;if 
va;jpdhu;) 
 
2.  =yq;fh uhkQ;Q 
epf;fhatpd; kfhehaf;fu; 
mjptz. mf;fkfh 
gz;bj;j rh];jpugjp 
kf;FNyNt tpky Njuu; 
mtu;fs; (gjpy;) 
 

2020.01.16 

2022.01.15 

 

 

 

2020.11.18 

2022.01.15 
 
 
 

Nguhrpau; tz. neSNt 
Rkztq;r Njuu; mtu;fs; 
(gjpy;) 

2020.11.02 
,w;iw tiu 

3. 
fpof;Fg; 
gy;fiyf;fofk; 

fyhepjp Nty;KU 
tpNtfhde;juh[h 

2017.05.05 

2022.05.04 

Nguhrpupau; v];.rp. whfy; 
mtu;fs; 

2019.01.22   

2022.01.21     

4. 
Cth 
nty;y];] 
gy;fiyf;fofk; 

ngy;kJy;y u[kfh 
tpfhuhjpgjp> uj;dGu 
kfh jprhitapd; 
gpujhd rq;f ehaf;fu;> 
tz. ngq;fKNt 
jk;kjp;d;d ehaf;f Njuu; 
mtu;fs;  
 

 

2018.10.09  

- 

2023.10.08  

 

 

Nguhrpupau; 
N[.vy;.uj;dNrf;fu 
mtu;fs; 

2020.11.02  

- 2023.11.01 

5. 
fsdpg; 
gy;fiyf;fofk; 

 
1. tpj;ahyq;fhu 
gupNtzhjpgjp kw;Wk; 
gzpg;ghsu;> jpupgplf 
thfP];thuhrhu;a> 

 
 
 
 

2018.01.01 

Nguhrpupau; epye;jp j 
rpy;th mtu;fs; 

 
2020.08.28  

-2023.08.27  
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cghj;aha Jue;ju> 
mf;fkfh rj;jk;k 
N[hjpf;f j[> ju;rd 
tprhuj> gz;bj;j> 
rh`pj;a rf;utu;j;jp 
nfhOk;G rpyhgk; 
njjprhit gpujhd 
rq;fehaf;fu;> cyf 
ngsj;j rq;f 
rk;Nksdj;jpd; cg 
jiytu;> mjptz. 
fyhepjp ntykpl;bahNt 
= Fryjk;k ehaf;f 
Njuu; mtu;fs; 
 
2. fsdp u[kfh 
tpfhuhjpgjp Nguhrpupau; 
tz. nfhs;Sgpl;bNa 
k`pe;j rq;fuf;fpj;j 
ehaf;f Njuu; mtu;fs; 
 

- 

2022.12.31 

 

 

 

 

 

 

2021.11.05 

- 

2026.11.04 
 

6. 
aho;g;ghzg; 
gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; 
v];.gj;kehjd; 

2019.09.23 

- 

2024.09.22  

 

Nguhrpupau; rptf;nfhOe;J 
= rw;Fzuh[h mtu;fs; 

2020.08.28   

- 2023.08.27   
 

7. 
tak;g 
gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; upAyp j 
rpy;th mtu;fs; 

2018.04.08 

- 

2023.04.07 
 

 
1. Nguhrpupau; 
N[.rp.vjpuprpq;f mtu;fs; 
 
2. fyhepjp 
gp.[p.rp.v];.Nghtj;j 
mtu;fs; (gjpy; Jiz 
Nte;ju;) 
 

 
2021.05.14 
- 2021.11.01 
 
 
2021.11.02 -   
,w;iw tiu 
 

8. 
= [atu;jdGu 
gy;fiyf;fofk; 

rpahNkhghyp tq;rpf;f 
kfh epf;fhatpd; 
Nfhl;Nl = fy;ahzp 
rhk=ju;k kfh rq;f 
rigapd; =kfh tpfhu 
tq;rhyq;fhu 
tpkyfPu;j;jp = 
jk;khNyhf;f 
rh`pj;a#uP fyhepjp 
,j;Njghd 
jk;khyq;fhuhgpjhd 
kfhehaf;f Njuu; 
mtu;fs; 
 

2018.02.15 

-2023.02.14 
KJepiyg; Nguhrpupau; 
Rje;j ypadNf mtu;fs; 

2020.09.09  

- 2023.09.08  

 

 

9. 
rg;ufKt 
gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; tz. 
fk;GWfKNt t[pu 
ehaf;f Njuu; mtu;fs; 

2020.12.03  

-2025.12.02 

Nguhrpupau; 
Mu;.vk;.a+.v];.Nf.uj;ehaf;f 
mtu;fs; 

2020.11.03  

- 2023.11.02 

 

10. 
mofpaw; 
fiyg; 
gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; rq;fPj; 
epg;Gz vr;.vk;.rdj; 
ee;jrpwp mtu;fs; 

2016.11.17 

- 

2026.12.01 

KJepiyg; Nguhrpupau; 
Mu;.gp. kfhypadhur;rp 
mtu;fs;  

2020.10.13 

2023.10.12 

 

11. 
nkhwl;Litg; 
gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; 
Nf.Nf.it.Nf.ngNuuh 
mtu;fs; 

2018.04.08 

- 

2023.04.07 

Nguhuprpau; epuQ;rd; jpghy; 
Fztu;jd mtu;fs; 

2020.09.03 

2023.09.02 
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12. 
W`{Z 
gy;fiyf;fofk; 
 

ju;kfPu;j;jp = fyhepjp 
mf;Ful;bNa ee;j Njuu; 
mtu;fs; 

2019.07.08 

-2024.07.07 

KJepiyg; Nguhrpupau; 
up.v];.b.mkuNrd mtu;fs; 

2019.03.08 

2022.03.07 

13. 
nfhOk;Gg; 
gy;fiyf;fofk; 

 
1. mjpNkw;wpuhzpahu; 
fyhepjp x];ty;l; 
Nfhkp]; Mz;lif 
mtu;fs; 
 
2. rhrd fPu;j;jp = 
Gj;jrhrd Nrhgd            
tz. KUj;jl;LNt 
Mde;j  Njuu; mtu;fs; 
 

2016.11.17 

- 

2021.11.16 

 

2021.11.17 

- 

2026.11.16 

KJepiyg; Nguhrpupau; 
re;jpupfh vd;.tp[auj;d 
mtu;fs; 

2019.04.12 

2022.04.11 

14. 
u[ul;l 
gy;fiyf;fofk; 

nfsut rh];jpuNtjP> 
gz;bj;j tz. <j;jy 
ntl;LD ntNt 
Qhdjpyf;f Njuu; 
mtu;fs; 

2020.01.27  
-2025.01.26 

1. fyhepjp 
gp.V.fUzhuj;d mtu;fs; 
 
2. Nguhrpupau; 
[p.V.v];.fpdpfj;ju 
mtu;fs;   

2019.01.01 
2021.12.12 
 
2021.12.13 
2024.12.12 

15. 
Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; 
Nf.vk;.b.rpy;th mtu;fs; 

2017.05.25 

-2022.05.24 

1. Nguhrpupau; 
a+.gp.jprhehaf;f mtu;fs; 
 
2. Nguhrpupau; 
vk;.b.ykhtq;r mtu;fs;  

 
2018.08.01 
2021.07.31 
 
2021.08.01 
   2024.07.31 

16. 
,yq;if jpwe;j 
gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; jk;kpf;f 
V.je;jpupnfhl mtu;fs; 

2020.09.09 
- 
2025.09.08 

1. Nguhrpupau; 
v];.V.mupaJiu mtu;fs; 
 
2. Nguhrpupau; 
gp.vk;.rp.jpyfuj;d mtu;fs; 

2018.06.23 
2021.06.22 
 
2021.06.23 
2024.06.22 

17. 
,yq;if 
njd;fpof;Fg; 
gy;fiyf;fofk; 

Nguhrpupau; Mu;.vk;.,rhf; 
mtu;fs; 

2017.10.19 
- 
2022.10.18 

1. Nguhrpupau; 
vk;.vk;.vk;.e[Pk; mtu;fs; 
 
2. Nguhrpupau; V.ukP]; 
mtu;fs; 
 

2018.08.09 
2021.08.08 
 
2021.08.09 
2024.08.08 

18. 

fk;g`h 
tpf;ukhur;rp 
RNjr 
kUj;Jtg; 
gy;fiyf;fofk; 

mjptz. fyhepjp 
epaq;nfhl ju;kfPu;j;jp             
= rq;fuf;fpj;j 
tp[pjrpwp Njuu; 
mtu;fs; 

2021.08.01 
- 
2026.07.30 

1. KJepiyg; Nguhrpupau; 
[dpjh V.ypadNf 
mtu;fs; 
 
2. KJepiyg; Nguhrpupau; 
uQ;rd 
lg;spA.nrndtpuj;d 
mtu;fs;                  
(gjpy; JizNte;ju;) 
 

2021.03.01 
2021.09.30 
 
2021 .10.01 
 

19. 
tTdpah 
gy;fiyf;fofk; 

fyhepjp Rg;ukzpak; 
Nkhfdjh]; mtu;fs; 

2021.08 .01 
- 
2026.07.30 

Nguhrpupau; 
up.kq;fNs];tud; mtu;fs; 

2021.07.13 
2024.07.12 

 
ml;ltiz 2.27 : gy;fiyf;fof Nte;ju;fisAk; Jiz Nte;ju;fisAk; epakpj;jy; 
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2. ntspehl;L tpLKiw 

 
ml;ltiz 2.28 : ntspehl;L tpLKiw 

gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; cau;fy;tp epWtfq;fspd; fy;tprhu; kw;Wk; fy;tprhuh 
gzpahl;nlhFjpiar; Nru;e;jtu;fSf;F tpLKiwf;fhd mq;fPfhuj;ij toq;Fjy;  (2021.01.01 
Kjy; 2021.12.31 tiu) 

gy;fiyf;fofk; / epWtfk; 
flik 
tpLKiw 

gpuj;jpNaf 
tpLKiw 

nkhj;jk; 

gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FO 0 1 1 

gpf;F gy;fiyf;fofk; 1 2 3 

ngsj;j kw;Wk; ghyp gy;fiyf;fofk; 0 1 1 

nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk; 25 30 55 

Nguhjidg; gy;fiyf;fofk; 31 25 56 

fsdpg; gy;fiyf;fofk; 31 20 51 

= [ath;jdGu gy;fiyf;fofk; 20 18 38 

nkhwl;Litg; gy;fiyf;fofk; 23 08 31 

W`{Z gy;fiyf;fofk; 33 16 49 

aho;g;ghzg; gy;fiyf;fofk; 14 16 30 

,yq;if fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 3 2 5 

jpwe;j gy;fiyf;fofk; 9 7 16 

rg;ufKt gy;fiyf;fofk; 6 0 6 

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 6 4 10 

fl;Gy Mw;Wiff; fiyfs; gy;fiyf;fofk; 5 6 11 

u[ul;l gy;fiyf;fofk; 7 2 9 

tak;g gy;fiyf;fofk; 5 7 12 

Cth nty;y];] gy;fiyf;fofk; 5 1 6 

tTdpah tshfk; 5 1 6 

Rthkp tpGyhde;jh mofpay; fiy epWtfk; - 
fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 5 6 11 

jpUNfhzkiy tshfk; - fpof;Fg; 
gy;fiyf;fofk; 2 0 2 

kUj;Jttpay; gl;lg;gpd;gbg;G epWtfk; (PGIM) - 
nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;  

0 3 3 

cs;ehl;L kUj;Jttpay; gl;lg;gpd;gbg;G epWtfk; 
(PGIIM) - nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;  

0 1 1 

Mq;fpynkhop gl;lg;gpd;gbg;G epWtfk; (PGIE - 
Open) - ,yq;if jpwe;j gy;fiyf;fofk; 

0 1 1 

Kfhikj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G epWtfk; (PIM) -           
= [atu;jdGu gy;fiyf;fofk;   

1 0 1 

,yq;if cah; njhopy;El;gf; fy;tp epWtfk; 
(SLIATE) 

0 2 2 

nkhj;jk; 237 180 417 
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3. 1978 Mk; Mz;bd; 16 Mk; ,yf;f gy;fiyf;fofq;fs; rl;lj;jpd; 27(1) Mk; 
gpuptpw;fika fy;tp mikr;rpd; fPOs;s midj;Jg; gy;fiyf;fofq;fisAk;> 
mj;jifa gy;fiyf;fofq;fSld; ,izf;fg;gl;l cau;fy;tp epWtfq;fspd; 
gPlq;fisAk; fw;ifj; JiwfisAk;; epWTjy; rk;ge;jkhd tu;j;jkhdpfs;;  

 (2021.01.01 Kjy; 2021.12.31 Mk; jpfjp tiu) 

ml;ltiz 2.29 

njh. 
,y. 

gy;fiyf;fof
k; 

jpUj;jq;fs; - epWtg;gl;l gPlq;fs;/  
fw;ifj;Jiwfs; gw;wpa tpguq;fs; -   

tu;j;jkhdp 
,yf;fKk; 
jpfjpAk; 

 

 

01 

 
 
= [atu;jdGu 
gy;fiyf;fofk; 

1. khdpltpay; kw;Wk; r%ftpay; gPlj;ij 
epWTjy; 
 

2. Gjpjhf gy;kUj;Jt gPlj;ij epWTjYk; 
mjd; fPo; 09 fw;ifj;Jiwfis  epWTjYk;  

 
2216/11 
2021.02.23 
 
2257/28 
2021.12.08 
 

02 

 
njd;fpof;Fg; 
gy;fiyf;fofk; 

 
fiy kw;Wk; fyhrhu gPlj;jpd; fPo; jfty; 
njhopy;El;gtpay; fw;ifj;Jiwia epWTjy;.   
 

 
2217/25 
2021.03.03 

03 
W`{Z 
gy;fiyf;fofk; 

Kfhikj;Jt kw;Wk; epjpg; gPlj;jpd; fPo; 
fhzg;gl;l fw;ifj;Jiwfis ePf;fptpl;L 
gpd;tUk; Gjpa fw;ifj;Jiwfis epWTjy;:   
1. Kfhikj;Jt kw;Wk; Kaw;rpahz;ik 

fw;ifj;Jiw  
2. re;ijg;gLj;jy; fw;ifj;Jiw 
3. kdpj ts Kfhikj;Jt fw;ifj;Jiw 
4. njhopy;Kaw;rp Kfhikj;Jt fw;ifj;Jiw 
5. fzf;fpay; fw;ifj;Jiw 
6. epjpf; fw;ifj;Jiw 

 
 
2217/24 
2021.03.03 

 

04 

 
fpof;Fg; 
gy;fiyf;fofk; 

 
1.  fiy kw;Wk; fyhrhu gPlj;jpd; fPo; jkpo;f; 
fw;ifj;Jiwia epWTjy;. 

 
2220/19 
2021.03.22 

 

05 

fl;Gy kw;Wk; 
muq;fhw;Wiff; 
fiyfs;; 
gy;fiyf;fofk; 

 
1. eld kw;Wk; fiyg;gPlj;jpd; fPo; Mq;fpy 
nkhopf; fw;ifj;Jiwia epWTjy;.  
 
2. ,irg; gPlj;jpd; fPo; 06 fw;ifj;Jiwfis 
epWTjy;. 
 

 
2217/2 
2021.03.01 

06 
nfhOk;Gg; 
gy;fiyf;fofk; 

kUj;Jt gPlj;jpd; fPo; clw;$w;wpay;> 
kugZtpay;> capu; kUj;Jtj; jfty; 
tpQ;Qhd fw;ifj; JiwiaAk; kUj;Jt 
Ez;Zapupay; kw;Wk; ePu;g;gPldtpay; fw;ifj; 
JiwiaAk; epWTjy;.  

 
2216/11 
2021.02.23 

07 
tTdpah 
gy;fiyf;fofk; 

1.  tTdpah tshfj;jpd; tpahghu fw;ifg; 
gPlj;jpd; fPo; Gjpjhf 05 fw;ifj;Jiwfis 
epWTjy;. 
 
2.  tTdpah tshfj;ij xU gy;fiyf;fofkhf 
khw;Wjy;. 

 
2020/20 
2021.03.22 
 
2231/5 
2021.06.08 
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• ntspehl;Lf; fy;tpg; gpupT 

Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy; 

1. ,yq;if khztu;fSf;F ntspehLfspy; fy;tp tha;g;Gfisg; ngw;Wf;nfhLj;jy; 

Ntw;wuRfspdhYk; fy;tp epWtdq;fspdhYk; ,yq;iff;F toq;fg;gLk; Gyikg;guprpy; 
tha;g;Gfs; Fwpj;j jfty;fis Kk;nkhopfspYk; gfpuq;f nra;jpj;jhs;fs; ClhfTk vkJ 
,izaj;jsj;jpd; (www.mohe.gov.lk)  ClhfTk; gfpuq;fg;gLj;jg;gLtJld;> 
,t;thz;bypUe;J epfo;epiy Clhf tpz;zg;gk; Nfhup Kiwahd> ntspg;gilj;jd;ik 
tha;e;j xU jpl;lj;jpd; mbg;gilapy; khztu;fs; njupTnra;ag;gLfpd;wdu;. 

me;j mbg;gilapy; ,yq;if khztu;fSf;F gpd;tUkhW Gyikg;guprpy; tha;g;Gfs; 
toq;fg;gl;ld. 

gl;lg;gpd;gbg;G Gyikg;guprpy; tha;g;Gfs; 2017 - 2021 
 

 
ml;ltiz 2.30 

,skhzpg; gl;l Gyikg;guprpy; tha;g;Gfs; 2017–2021  

ml;ltiz 2.31 

ehL 2017 2018 2019 2020 2021 

,e;jpah 
31 34 41 63 mKy;gLj;jg;

gl;L 
tUfpwJ. 

rPdh 18 12 13 11 13 

[g;ghd; 7 7 7 7 - 

u\;ah 2 6 3 - - 

epa+rpyhe;J 2 1 2 - - 

If;fpa ,uhr;rpak; 
7 5  3 mKy;gLj;jg;

gl;L 
tUfpwJ. 

nkhj;jk; 67 65 66 84 13 

ehL 2017 2018 2019 2020 2021 

gq;fshNj\; 12 - - - - 

,e;jpah 116 105 109 56 
mKy;gLj;jg;

gl;L 
tUfpwJ. 

rPdh fpilf;fg;ngwtpy;iy. 10 10 - - 
G&iz fpilf;fg;ngwtpy;iy. - - - - 
fpa+gh 1 1 1 1 - 
u\;ah 22 18 07 - - 
ghfp];jhd; 11 11 18 - - 
Nru;gpah - - 1 2 - 
khiyjPTfs;    - - 
tpal;ehk; 5 5 5 5 - 

[g;ghd; 1 1 - - - 

rPdh (Macao Foundation) 1 2 - - - 

nkhj;jk; 169 153 151 64  
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mNjNghy; Nkw;Fwpg;gpl;l Gyikg;guprpy; tha;g;Gfs; jtpu Neubahf tpz;zg;gpf;ff;$ba 
ntspehl;Lg; Gyikg;guprpy; tha;g;Gfis mikr;rpd; ,izaj;jsj;jpy; ntspapLtjd; %yk; 
khztu;fs; mwpTWj;jg;gLfpd;wdu;. 

2. cs;ehl;L khztu;fSf;F ,yq;ifg; gy;fiyf;fofq;fspy; fy;tp fw;gjw;F 
tha;g;gspj;jy;  

2.1 [dhjpgjp Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jp;l;lj;ij mKy;gLj;jy; 

[dhjpgjp Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; 2011 Mk; Mz;L Kjy; ,d;W tiu 
toq;fg;gl;Ls;s Gyikg;guprpy;fspd; vz;zpf;if gw;wpa tpguk; gpd;tUkhW:  

mjd; mbg;gilapy; [dhjpgjp Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; nkhj;jk; 148 
khztu;fs; Vw;fdNt Gyikg;guprpy; ngWfpd;wdu;. mjw;fika 2020/21 Mk; Mz;by; 
gl;lg;gbg;ig rpwg;ghf njhlu;e;j 13 khztu;fs; jkJ ehLfSf;Fr; nrd;Ws;sdu;. mNjNghy; 
,d;Dk; 15 khztu;fs; Vw;fdNt gy;fiyf;fofq;fspy; fy;tp fw;W tUfpd;wdu;. 

2.2 FaPd; vyprngj; nghJeytha ehLfs; Gyikg;guprpy;fs; 

“,yq;if nghJeytha ehLfs; Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd;” fPo; nghJeytha 
ehLfs; gy;fiyf;fofq;fs; rq;fj;Jld; ,ize;J tsu;e;JtUk; ehLfspy; Ngz;jF 
mgptpUj;jp ,yf;Ffis Nehf;fhff;nfhz;L ,yq;ifapd; = [atu;jdGu gy;fiyf;fof 
Kfhikj;Jt gl;lg;gpd;gbg;G epWtfk;> nfhOk;Gg; gy;fiyf;fof capu; ,urhad> 
mZf;fUtpay;> capu;j; njhopy;El;g epWtfk; Mfpa epWtdq;fspdhy; tUlhe;jk; 
gl;lg;gpd;gbg;G Gyikg;guprpy;fs; toq;fg;gl;Ls;sd.   

ml;ltiz 2.32 :  2017 - 2021 nkhj;j gl;lg;gpd;gbg;G khztu;fspd; vz;zpf;if  

fy;tpahz;L 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if 

2017 03 

2018 02 

2019 02 

2020 02 

2021 01 

nkhj;jk; 10 

3. NtW khztu; cjtp epfo;r;rpj;jpl;lq;fis mKy;gLj;jy;  

3.1 ,yq;ifg; gy;fiyf;fof khztu;fSf;F rPdj; J}Jtu; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; epjp 
mDruiz toq;Fjy;  

rPd murpdhy; rPdj; J}Jtu; Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo; ,e;ehl;Lg; gy;fiyf; 
fofq;fspy; ,skhzpg; gl;lg; gbg;igj; njhlUk; khztu;fSf;F tUlhe;jk; 50>000/- &gh 
ngWkjpahd epjpAjtpf;fhd Gyikg;guprpy; tha;g;G mspf;fg;gLfpwJ. ,jd;NghJ midj;J 
mur gy;fiyf;fofq;fisAk; gpujpepjpj;Jtg;gLj;Jfpd;wthW gy;fiyf;fofq;fspd; nkhj;j 
khztu;fspd; vz;zpf;ifapd; mbg;gilapy; Fwpj;j gPlq;fisg; gpujpepjpj;Jtg; 
gLj;Jfpd;wthW ngau; Fwpg;gPLfisf; Nfhup Gyikg;guprpy;fSf;F khztu;fs; njupT 
nra;ag;gLfpd;wdu;.   
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,e;j epfo;r;rpj;jpl;lk; 2016 Mk; Mz;L Kjy; ,d;W tiu mKy;gLj;jg;gLtJld;> Rkhu; 
445 Gyikg;guprpy;fs; ,Jtiu toq;fg;gl;Ls;sd. 2021 Mk; Mz;Lf;fhf 6>070>000/- &gh 
njhif fpilf;fg; ngw;Ws;sJld;> Fwpj;j njupT eltbf;iffs; ,lk;ngw;W tUfpd;wJ.  

mjw;fpzq;f> 2016-2019 tiu xJf;fg;gl;l nkhj;j Gyikg;guprpy;fspd; vz;zpf;if tUkhW: 

fy;tpahz;L 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if 

2017 55 

2018 118 

2019 109 

2020        54 ** 

2021 125 

 
ml;ltiz 2.33 

** 2020 Mk; Mz;by; 109 Gyikg;guprpy;fs; toq;fg;gl;Ls;sJld;. 54 ngau;Fwpg;gPLfs; khj;jpuNk 
fpilf;fg; ngw;wpUe;jd. mt;thz;bd; vQ;rpa Gyikg;guprpy;fs; vjpu;tUk; Mz;Lf;fhf (2021) 
Kd;ndLj;Jr; nry;yg;gl;lJ.   

3.2 “Huawei Sky Seeds for the Future” Gyikg;guprpy; epfo;r;rpj;jpl;lj;jpd; fPo;             
epjp mDruiz toq;fy;; 

,t;tikr;R Huawei Technologies Lanka Co. (PVT) LTD  cld; ,ize;J Gjpa jfty; kw;Wk; 
njhlu;ghly; njhopy;El;g mwpit toq;Ftjw;F Huawei jiyikafj;jpdhy; tUlhe;jk; 
elhj;jg;gLk; ‘Huawei Sky Seeds for the Future’ gapw;rpr; nrayku;Tf;F ,e;ehl;Lg; 
gy;fiyf;fofq;fspy; fy;tp fw;Fk; #l;bifahd njhopy;El;g ty;Yeu;fis (Smart 

Technocrats)  gq;Nfw;fr; nra;jy;. 

fy;tpahz;L khztu;fspd; vz;zpf;if 

2020 17 

2021 20 (mKypYs;sJ) 
nkhj;jk; 37 

 
ml;ltiz 2.34 

 

3.3 tPrh (Visa) trjpfis toq;Fjy; 

4. ntspehl;L khztu;fSf;;fhf ,e;ehl;L mur gy;fiyf;fofq;fspy; fy;tpiaj; 
njhlu;tjw;Fk; ntspehl;L tpupTiuahsu;fSf;F tPrh (Visa) trjpfis toq;FjYk;.   

fy;tp eltbf;iffSf;fhf ,e;ehl;Lf;F tUifjUk; ntspehl;L khztu;fSf;Fk; 
,e;ehl;Lf;F tUif jUk; ntspehl;L tpupTiuahsu;fSf;Fk; EioT tPrh (Entry Visa)  

kw;Wk; ,e;ehl;Lf;F tUif je;j gpd; Fwpj;j fhyg;gFjpf;F mika tjptpl tPrh (Residence 

Visa) toq;fy;> ePbj;jy; Mfpatw;Wf;fhd rpghu;Rfs; epfo;epiy Clhf Nkw;nfhs;sg;gLfpwJ.   

2021.01.01 - 2021.12.31 tiu tjptpl tPrhf;fis ePbg;gjw;F mDkjpaspf;fg;gl;l ntspehl;L 
khztu;fsJk; ntspehl;L tpupTiuahsu;fsJk; vz;zpf;if gpd;dpizg;G-01 ,y; 
fhl;lg;gl;Ls;sJ.   
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5. cau;fy;tpj; Jiwapy; ru;tNjr fy;tp xj;Jiog;ig tpUj;jpnra;jy;  

,yq;ifg; gy;fiyf;fofq;fis cyf jutupirg;gLj;jy; Rl;bfspy; cau;e;jNjhu; 
];jhdj;jpw;Ff; nfhz;LtUk; Nehf;fpy; cau;fy;tpf;fhd xj;Jiog;GfSf;F ru;tNjr 
cwTfis tpUj;jpnra;jYk; ru;tNjr Muha;r;rpf;fhd gq;fspg;ig Nehf;fhff;nfhz;L 
,e;ehl;Lf;F mur gy;fiyf;fofq;fs;> ntspehl;Lg; gy;fiyf;fofq;fs; kw;Wk; cau;fy;tp 
epWtfq;fSld; xg;ge;jq;fisf; ifr;rhj;jpLtjw;F rl;l mDkjp toq;fg;gLfpd;wJ.  

mjw;fpzq;f 2020 ,Wjpf; fhyhz;bypUe;J 2021 %d;whk; fhyhz;L tiu mikr;ruit 
mq;fPfhuk; fpilj;j Gupe;Jzu;T xg;ge;jq;fs; gw;wpa nghopg;G gpd;dpizg;G-02 ,y; 
fhl;lg;gl;Ls;sJ. 

6. ,yq;iff;Fk; Ntw;wuRfSf;Fk; ,ilapyhd ,U jug;Gg; Ngr;Rthu;j;ijfs; 
(Bilateral Discussions) 

a. gq;fshNj\; cau;];jhdpfUld; gq;fshNj\; murhq;fj;jpdhy; ,e;ehl;L 
khztu;fSf;F Gyikg;guprpy;fis toq;FtJ Fwpj;J fy;tp mikr;rpd; 
nrayhsUld; 2021.01.25 Mk; jpfjp fy;tp mikr;rpy; ,U jug;Gg; 
Ngr;Rthu;j;ijnahd;W ,lk;ngw;wJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.  jpl;lkply; gpupT 

• cs;ehl;L kw;Wk; ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fSf;Fupa 2020 Mk; Mz;bd; ehd;F 
fhyhz;LfSf;Fk; cupa Kd;Ndw;w mwpf;if [dhjpgjp nrayfj;jpw;Fk; 2020 Mk; 
Mz;bd; ehd;F fhyhz;LfSf;Fk; cupa Kd;Ndw;w mwpf;if fUj;jpl;lr; 
nraw;ghLfs; kw;Wk; Kfhikj;Jt jpizf;fsj;jpw;Fk; toq;fg;gl;Ls;sJ.  
 

• jw;NghJ mKy;gLj;jg;gLk; Mrpa mgptpUj;jp tq;fpf; fUj;jpl;lk; cyf tq;fpf; 
fUj;jpl;lj;jpw;Fk; tak;g mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk;> rg;ufKt gy;fiyf;fof kUj;Jt 
gPlj;ij epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lj;jpw;Fk; cupa %d;W nraw;ghl;Lf; FOf;fSf;F 
fhzg;gl;l gjtp ntw;wplq;fis epug;Gtjw;F cupa eltbf;if vLf;fg;gl;lJ. 
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• 2020 Mk; Mz;by; ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fSf;Fk; tuTnryTj;jpl;l 
Kd;nkhopTfSf;Fk; cupajhf elhj;jg;gl;l nraw;ghl;Lf; FOf; $l;lq;fs; gpd;tUkhW 
eilngw;wd.  

 
 

 
ml;ltiz 2.35 

 

• ,J jtpu 2020 Mk; Mz;by; tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTfSf;Fk; ntspehl;Lf; 
fUj;jpl;lq;fSf;Fk; 7 Kd;Ndw;w kPsha;Tf; $l;lq;fs; elhj;jg;gl;Ls;sd.   

• 2017 Mk; Mz;bd; mDkjpf;fg;gl;l 2020 Mk; Mz;bd; xJf;fPLfs; toq;fg;gl;l 01 
tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTk;> 2018 Mk; Mz;by; mDkjpf;fg;gl;l 2020 Mk; 
Mz;by; epjp xJf;fPLnra;J toq;fg;gl;l 03 tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTfSk;> 2019 
Mk; Mz;by; mDkjpf;fg;gl;l 02 fUj;jpl;lq;fSk; mKy;gLj;jg;gl;ld. 

• 2020 Mk; Mz;by; 15 ntspehl;Lf; fUj;jpl;lq;fs; jpl;lkply; gpuptpd; Nkw;ghu;itapd; 
fPo; mKy;gLj;jg;gl;ld. 

• tuTnryTj;jpl;l Kd;nkhopTfSf;Fupa khjhe;j Kd;Ndw;w mwpf;iffs; Njrpa 
tuTnryTj;jpl;l jpizf;fsj;jpw;F mDg;gpitf;fg;gl;Ls;sd. 

• 2019 tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;ifiaAk; Kd;Ndw;w kPsha;T mwpf;ifiaAk; 
jahupj;J ,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpw;F toq;fg;gl;Ls;sJ. 

• kdpj cupikfs; nray;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; khjhe;j Kd;Ndw;w mwpf;ifiaj; jahupj;J 
ntspehl;L Ntiytha;g;G mikr;Rf;Fk;> ntspehl;lYty;fs; jpizf;fsk;> Njrpa 
nfhs;iffs; kw;Wk; nghUshjhu mYty;fs; mikr;R> r%f tYt+l;ly; eyd;Gup 
kw;Wk; kiyehl;L kuGupikfs; mikr;R> rpiwr;rhiyfs; kWrPuikg;G> kPs;FbNaw;wk;> 
Gdu;tho;tspg;G> tlf;fpd; mgptpUj;jp kw;Wk; ,e;J rka mYty;fs; mikr;R 
Mfpatw;Wf;Fk; toq;fg;gl;Ls;sJ.  

• 10 fzf;fha;T Iatpdhf;fSf;F gjpyspf;fg;gl;Ls;sJ. 

• ,yq;if cau;fy;fy;tp gw;wpa [dhjpgjp nrayzpapd; mwpf;if. 

• cau;fy;tpf;fhd cg FOf;fisg; gpujpepjpj;Jtg;gLj;jp ,Wjp mwpf;ifiaj; 
jahupg;gjw;F gq;fspg;G toq;fg;gl;Ls;sJ. 

• ntspehl;Lf; nfhilfspd; fPo; gpd;tUkhW fUj;jpl;l Kd;nkhopTfisr; rpghu;Rnra;J 
mDkjp ngwg;gl;Ls;sJ. 
 
 
 

fUj;jpl;lk; $l;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

tpQ;Qhd> njhopy;El;g kw;Wk; kdpj ts mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; (ADB) 03 

fpof;Fg; gy;fiyf;fof Rfhjhu eytpay; gPlj;jpw;F fl;blj; njhFjpnahd;iw 
epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; 

02 

cau;fy;tp tpupthf;fy; kw;Wk; mgptpUj;jpiaj; Jupjg;gLj;Jk; fUj;jpl;lk; 
(World Bank) 

02 

tak;g gy;fiyf;fof efuhf;fy; mgptpUj;jpf; fUj;jpl;lk; (WUTDP) 03 

rg;ufKt gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;ij epu;khzpf;Fk; fUj;jpl;lk; 02 

W`{Z gy;fiyf;fof kUj;Jt gPlj;jpw;F 12 khbf; fl;blnkhd;iw 
epu;khzpj;jy; 

01 

nkhj;jk; 13 
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gy;fiyf;fofk; mikr;rpdhy; 
tpje;Jiuf;fg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

Njrpa jpl;lkply; 
jpizf;fsj;jpdhy; 
tpje;Jiuf;fg;gl;l 
fUj;jpl;lq;fspd; 
vz;zpf;if 

mDkjp 
mspf;fg;gl;l 
fUj;jpl;lq;f

spd; 
vz;zpf;if 

njhif            
(&) 

nfhOk;Gg; 
gy;fiyf;fofk; 

7 3 1 10>428>868.15 

Nguhjidg; 
gy;fiyf;fofk; 

16 15 9 834.84 

W`{Z 
gy;fiyf;fofk; 

2 2 1 234.66 

u[ul;l 
gy;fiyf;fofk; 

1 1 1 19.47 

= [atu;jdGu 

gy;fiyf;fofk; 

3 3 2 146.99 

fpof;Fg; 

gy;fiyf;fofk; 

1 1 1 151.47 

tak;g 

gy;fiyf;fofk; 

1 1 1 432.00 

aho;g;ghzg; 

gy;fiyf;fofk; 

1 1 0 300.00 

nkhj;jk; 32 27 16 10>430>987.58 
 

ml;ltiz 2.36 

2.1.7.  mur rhu;gw;w cau;fy;tpg; gpupT 

❖ 2021 Mk; Mz;by; gl;lkspg;G epWtfq;fshf Vw;wq;fPfupf;fg;gl;l mur rhu;gw;w 
cau;fy;tp epWtfq;fs;   

2021 Mk; Mz;by; gpd;tUk; epWtfq;fs; gl;lkspg;G epWtfq;fshf Vw;wq;fPfupf;fg;gl;ld:  
 

1) Nwhay; ,d;];upupa+w; fyk;G (gpiwNtw;) ypkpw;wl; epWtdk;. 
2) gp];d]; nkNd[;kd;l; ];$y; gpiwNtw; ypkpw;wl;. 
3) ,d;uu;Ne\dy; ,d;];upupa+w; xt; n`y;j; rad;]; (gPtpup) ypkpw;wl;. 

 

mjw;fika> 2021 brk;gu; 31 Mk; jpfjpapYs;sthW 24 epWtdq;fs; gl;lkspg;G 
epWtfq;fshf Vw;wq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd.   

 
2021 Mk; Mz;by; ,e;epWtfq;fspdhy; toq;fg;glTs;s Gjpa 26 gl;lg; ghlnewpfs; 
Vw;wq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd. 
mjw;fika 2021 brk;gu; khjk; 31 Mk; jpfjpapYs;sthW mur rhu;gw;w cau;fy;tp 
epWtfq;fspdhy; toq;Fk; nghUl;L 190 nkhj;j gl;lg; ghlnewpfs; Vw;wq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd.  
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gl;lg; ghlnewpfspd; vz;zpf;if 

 ,skhzpg; 
gl;lk; 
(Basic 

Degrees) 

gl;lg;gpd; 
gbg;G 

bg;Nshkh 
(P/G 

Diploma) 

KJfiykhzp
/ KJ 

tpQ;Qhdkhzp 
(Master) 

KJ 
jj;Jtkhzp 

(M Phil) 

fyhepjp 
(Ph D) 

nkhj;j
k; 

2020.12.31 tiu 117 12 15 11 10 165 

2021.01.01 Kjy; 
2021.12.31 tiu 

23 01 01 - - 25 

2021.12.31 ,y; 
cs;sthW 

140 13 16 11 10 190 
 

ml;ltiz 2.37 

03. 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; kPsha;Tr; nrad;Kiwf;F cl;gLj;jg;gLk; 
Gjpa tpz;zg;gq;fs;  

gpd;tUk; Gjpa 07 epWtfq;fis gl;lkspg;G epWtfq;fshf Vw;wq;fPfupg;gjw;F tpz;zg;gk; 
nra;ag;gl;Ls;sJ. Fwpj;j tpz;zg;gq;fs; kPsha;T nra;ag;gl;L tUfpwJ.   

1) yq;fh epg;nghd; gp];nuf; ,d;];upupa+w; gpiwNtw; ypkpw;wl; 
2) fyk;G ];$y; xt; fd;];l;uf;rd; nuf;NdhNyh[p gpiwNtw; ypkpw;wl; 
3) Nehu;j; Nrh nfhyp[; xt; gp];d]; md;l; nuf;NdhNyh[p 
4) Vrpah ngrpgpf; ,d;];upupa+w; xt; ,d;/nghNkrd; nuf;NdhNyh[p 
5) gpupl;b\ ];$y; xt; nfhku;]; 
6) = yq;fh VtpNard; nfhyp[; 
7) Nahu;f; fpNu[{Ntw; nfk;g]; gpiwNtw; ypkpw;wl; 

,J jtpu> 2021.12.31 Mk; jpfjpastpy; 74 Gjpa gl;lg; ghlnewpfs; kPsha;Tr; nrad;Kiwf;F 
cl;gLj;jg;gl;l tz;zKs;sJ.   

 
ml;ltiz 2.38  2020 Mk; Mz;Lf;fhd khztu; gjpT gw;wpa tpguk; - 2020  

  

 

 

 
gl;lkspg;G epWtfk; 

 
2020 Mk; Mz;L 

 

n
k
hj
;j
 
gj

pT
 

n
r
a
;a
g
;g
l
;l
 

k
hz

t
u;f
s
; 

 

20
20
 
M
k
; 

M
z
;b
y
; 

Nr
u;j
;J
f
; 

n
f
hs

;s
g;g
l
;l
 

k
hz

t
u;f
s
; 

20
20
 
M
k
; 

M
z
;b
y
; 
g
l
;l
k
; 

n
g
w
;w
 

k
hz

t
u;f
s
pd
; 

v
;z
;z
pf
;i
f

 

01 epymsit kw;Wk; tiuglkhf;fy; epWtfk; (ISM) 13 - - 

02 =yq;fh ,d;];upupa+l; xt; ,d;/nghNkrd; 
nuf;NdhNyh[p (cj;juthj) fk;gdp ypkpw;wl; 
(SLIIT) 

10,402 3,820 1,289 

03 ,yq;if mgptpUj;jp epUthf epWtfk;  (SLIDA) 241 - - 

04 Njrpa r%f mgptpUj;jp epWtfk; (NISD) 232 - 76 

05 vf;itd];; nfhyp[; xt; `au; ];uB]; 
(AQUINAS) 

656 364 74 

06 ne\dy; ];$y; xt; gp];d]; nkNd[;kd;l; 
ypkpw;wl; (NSBM) 

2,812 1,039 652 
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07 fyk;G ,d;uu;Ne\dy; nehl;bfy; md;l; 
,d;[pdPupq; nfhyp[; (gpiwNtw;) ypkpw;wl;  
(CINEC) 

1,838 781 81 

08 =yq;fh ,d;lu;Ne\dy; Gb];l; mf;flkp  (SIBA) 560 279 85 

09 ,yq;if gl;laf; fzf;fwpQu; epWtfk; (ICASL) 1,779 316 149 

10 rzr nfk;g]; ypkpw;wl; (SANASA) 100 32 35 

11 n`hiurd; nfhyp[; xt; gp];d]; md;l; 
nuf;NdhNyh[p (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (HORIZON) 

1,182 235 83 

12 fhw;R i`yp vl;thd;]; nkbf;fy; l;Nudpq; 
nuf;NdhNyh[p (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (KIU) 3,655 996 209 

13 ehfhde;j ,d;lu;Ne\dy; ,d;];upupa+w; /ngh 
Gb];l; ];uB]; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; 227 133 0 

14 v];.vy;.up. nfk;g]; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (SLTC) 1,185 699 0 

15 = yq;fh ,d;];upupa+w; xt; neNdh nuf;NdhNyh[p 
(gpiwNtw;) ypkpw;wl;  (SLINTEC) 

jfty;; fpilf;fg;ngwtpy;iy 

16 rPfp]; nfk;g]; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (SAEGIS) 76 51 0 

17 <nrh/g;l; nkl;Nwh nfk;g]; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; 
(ESOFT) 

4242 42 0 

18 ,d;];upupa+w; xt; nfnk];up rpNyhd; (ICHEM) 42 44 0 

19 ,d;lu;Ne\dy; nfhyp[; xt; gp];d]; md;l; 
nuf;NdhNyh[p ypkpw;wl; (ICBT) GjpanjhU epWtfk; 

20 ngndbf;l; XVI  nfj;jypf; ,d;];upupa+w; xt; `au; 
v[{Nfrd; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (BCI) GjpanjhU epWtfk; 

21 Nwhay; ,d;];upupa+w; fyk;G (gpiwNtw;) ypkpw;wl; 
(RIC) GjpanjhU epWtfk; 

22 gp];d]; nkNd[;kd;l; ];$y; gpiwNtw; ypkpw;wl; 
(BMS) GjpanjhU epWtfk; 

23 ,d;lu;Ne\dy; ,d;];upupa+w; xt; n`y;j; rad;]; 
(gpiwNtw;) ypkpw;wl; GjpanjhU epWtfk; 

 nkhj;jk; 25>042 8>831 2>733 

                                                        ml;ltiz 2.39 
 

%yk;: Fwpj;j epWtdj;jpdhy; toq;fg;gl;l jfty;fs;  

 
 

2.1.8 tl;bapy;yh khztu; fld; jpl;lk;           

Ml;Nru;g;gpyhd Kd;Ndw;wk; 

,f;fld; jpl;lj;jpd; fPo; 2015 Kjy; 2019 tiuahd Mz;Lfspy; f.ngh.j. (c/j) 
rpj;jpaile;j khzt khztpfs; mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtfq;fSf;F Nru;j;Jf; 
nfhs;sg;gl;ldu;.   
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Ie;jhtJ khztu; mzpia Nru;j;Jf;nfhs;sy; - 2021 
ehl;by; epyTk; ngUe;njhw;W epiyik fhuzkhf ehd;fhtJ khztu; mzp 
Nru;j;Jf;nfhs;sy; jhkjkile;jJld;> mk;khztu;fs; 2020 Mf];l; khjj;jpy; Nru;j;Jf; 
nfhs;sg;gl;ldu;. gpd;G khztu; fld; gpupT 2020 brk;gu; khjk; 22 Mk; jpfjp 5 MtJ 
Ml;Nru;g;Gf;fhf epfo;epiyahf tpz;zg;gk; Nfhup 2021 [dtup khjk; 31 Mk; jpfjp 
epfo;epiy tpz;zg;gq;Nfhuy; KbTWj;jg;gl;lJ. Ie;jhtJ Ml;Nru;g;Gf;fhf 11>037 
tpz;zg;gq;fs; fpilf;fg; ngw;wpUe;jd. 

midj;J tpz;zg;gfhuu;fSk; Neu;Kfg; guPl;irapy; ngsjpf uPjpahf fye;Jnfhs;tijj; 
jtpu;j;J epfo;epiyahf Neu;Kfg; guPl;ir elhj;jg;gl;lJ. mjw;fika> epfo;epiy Neu;Kfg; 
guPl;irapy; 7>896 tpz;zg;gfhuu;fs; gq;Fgw;wpdu;;. jd;dpaf;f Kiwiknahd;iwg; gad;gLj;jp 
njupT ,lk;ngw;wJld;> njupTf;fhd msTNfhy;fspd; mbg;gilapy; 6>119 tpz;zg;gfhuu;fs; 
njupTnra;ag;gl;ldu;. khztu; gjpT khu;r;> Vg;uy; khjq;fspy; g+u;j;jpnra;ag;gl;lJ. mjidj; 
njhlu;e;J me;epWtfq;fspy; khztu;fSf;fhd KjyhtJ fw;if Mz;L Muk;gkhdJ. 
jw;NghJ gpd;tUk; 15 mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtfq;fspy; xd;gjhapuj;J ,UE}W (9200) 
khztu;fs; gl;lg; ghlnewpfis njhlu;e;J tUfpd;wdu;:  

1. =yq;fh ,d;];upupa+l; xt; ,d;/nghNkrd; nuf;NdhNyh[p (cj;juthj) fk;gdp 
ypkpw;wl; (SLIIT) 

2. ne\dy; ];$y; xt; gp];d]; nkNd[;kd;l; ypkpw;wl; (NSBM) 
3. ,yq;if gl;laf; fzf;fwpQu; epWtfk; (ICASL) 
4. fyk;G ,d;uu;Ne\dy; nehl;bfy; md;l; ,d;[pdPupq; nfhyp[; (gpiwNtw;) ypkpw;wl;  

(CINEC) 
5. =yq;fh ,d;lu;Ne\dy; Gb];l; mf;flkp  (SIBA) 

6. rzr nfk;g]; ypkpw;wl; (SANASA) 
7. n`hiurd; nfhyp[; xt; gp];d]; md;l; nuf;NdhNyh[p (gpiwNtw;) ypkpw;wl; 

(HORIZON)  

ml;ltiz 2.40 
8. fhw;R i`yp vl;thd;]; nkbf;fy; l;Nudpq; nuf;NdhNyh[p (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (KIU) 
9. v];.vy;.up. nfk;g]; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (SLTC) 

10. rPfp]; nfk;g]; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (SAEGIS) 

11. <nrh/g;l; nkl;Nwh nfk;g]; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; (ESOFT) 

12. vf;itd];; nfhyp[; xt; `au; ];uB]; (AQUINAS) 

13. ,d;lu;Ne\dy; nfhyp[; xt; gp];d]; md;l; nuf;NdhNyh[p ypkpw;wl; (ICBT) 

14. ngndbf;l; XVI  nfj;jypf; ,d;];upupa+w; xt; `au; v[{Nfrd; (gpiwNtw;) ypkpw;wl; 
(BCI) 

15. ,d;];upupa+w; xt; nfnk];up rpNyhd; (ICHEM) 

Mz;L/ Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;l 
khztu; mzp 

mur rhu;gw;w 
cau;fy;tp 

epWtfq;fspd; 
vz;zpf;if 

gl;lg; 
ghlnewpfspd; 
vz;zpf;if 

fy;tp eltbf;iffs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L 
tUk; khztu;fspd; 

vz;zpf;if 

2017/  KjyhtJ khztu; mzp 06 26 233 

2018/  ,uz;lhtJ khztu; mzp 08 38 1>106 

2019/  %d;whtJ khztu; mzp 10 50 1>985 

2020/  ehd;fhtJ khztu; mzp 12 69 2>108 

2021/   Ie;jhtJ khztu; mzp 15 95 3>768 

 9>200 
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fld; trjpfs; 
 

mikr;rpd; rpghu;Rfspd;fPo; ,yq;if tq;fpapdhy; khztu;fSf;F fld; trjpaspf;f 
eltbf;if vLf;fg;gLfpwJ. mjw;fika 2021 brk;gu; khjk; 31 Mk; jpfjp tiu ,yq;if 
tq;fpapdhy; mDkjpf;fg;gl;l fld; njhiffspd; vz;zpf;if gpd;tUkhW:   

tFjp 

mDkjpf;fg;gl;l 
fld; 

njhiffspd; 
vz;zpf;if 

toq;fg;gl;l   
fld;fspd;  
msT     
(&.kp.) 

ghlnewpf; fl;lzq;fSf;fhd fld;  4>205 3>284.34 
khztu; cjTnjhiff;fhd fld; 3>841 1>117.78 

nkhj;jk; 8>046 4>402.12 

ml;ltiz 2.41 
 
fy;tp eltbf;iffs; epiwTnra;ag;gLtijg; gw;wp guPl;rpj;J khztu;fs; rhu;ghf 
miuahz;Lg; gUtj;jpw;Fupa fl;lzq;fis cupa epWtdq;fSf;F nrYj;JkhW mikr;R 
,yq;if tq;fpf;F rpghu;R nra;fpwJ. ,J jtpu midj;J khztu;fSf;Fk; mtu;fspd; 
Vida fy;tpr; nryTfisAk; tho;f;ifr; nryTfisAk; <Lnra;Jnfhs;Sk; nghUl;L 
&.18>750 njhif fhyhz;L mbg;gilapy; (khjnkhd;Wf;F &.6>250/-) nrYj;jg;gLfpwJ. 
,jw;F ,izahf> 2021 Mk; Mz;by; nkhj;j tl;b khdpaf; nfhLg;gdthf  ,yq;if 
tq;fpf;F 382.20 kpy;ypad; &gh njhif nrYj;jg;gl;Ls;sJ. 

gj;jpupif tpsk;guq;fs;> fl;Liufs;> njhiyf;fhl;rp kw;Wk; thndhyp epfo;r;rpfs;> “MS 

Teams” kw;Wk; “Zoom” Clhf epfo;epiy tpopg;g+l;ly; mku;Tfs;> fy;tp mikr;rpd; 
,izaj;jsk; kw;Wk; kpd;dQ;ry;/FWk; jfty; gpur;rhu epfo;r;rpj;jpl;lq;fs; thapyhf 
,j;Njrpa epfo;r;rpj;jpl;lk; Fwpj;J kf;fs; mwpTWj;jg;gl;ldu;.   

Ie;jhtJ khztu; mzpiaj; njupTnra;tjw;F epfo;epiy Neu;Kfg; guPl;iria elhj;Jjy;  
  

 

 

 

 

 

mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtfq;fspy; Ie;jhtJ khztu; mzpiag; gjpTnra;jy;  



  

 tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;if - 2021 

 

56 
 
 
 

fy;tp mikr;R – cau;fy;tp 

khztu; fld; gpuptpdhy; Kjyhtjhf 04 khztu; mzpfs; ,izj;Jf;nfhs;sg;gl;L epfo;epiy 
Clhf fzpg;gPnlhd;W elhj;jg;gl;Ls;sJ. fy;tpapd; gz;Gj;juj;ij Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 
rk;ge;jg;gl;l gpur;rpidfSf;Fj; jPu;T fhz;gjw;Fk; fz;fhzpg;G mwpf;iffis epWtdq;fspd; 
mbg;gilapy; jahupj;J gpd;G cupa epWtdq;fSf;F mDg;gp itf;fg;gl;lJ.  

2018> 2019> 2020 Mk; Mz;Lfspy; f.ngh.j. cau;jug; guPl;irg; NgWNgWfspd; mbg;gilapy; 06 
MtJ khztu; mzpia ,izj;Jf;nfhs;tjw;fhd eltbf;iffs; 2022 Mk; Mz;by; 
Muk;gpf;fg;glTs;sJ.  

,J jtpu> epfo;epiy Clhf tpz;zg;gq;fis mDg;Gk; Kiwia Kd;Ndw;Wtjw;fhf KO 
epfo;r;rpapd; tUtpisTfisf; fz;fhzpg;gjw;Fk; tpisTfs; gw;wp ftdpg;gjw;Fk; 
etPdj;Jtq;fs; mwpKfg;gLj;jg;glTs;sJ.   

MwhtJ Ml;Nru;g;Gf;Fj; jahuhjy; 

2018> 2019> 2020 Mk; Mz;Lfspy; cau;juj;jpw;F jFjpngw;w khztu;fSf;F tha;g;gspg;gjw;F 6 
MtJ khztu; mzpiar; Nru;j;Jf;nfhs;tjw;fhd g+u;thq;fg; gzpfs; Muk;gpf;fg;gl;Ls;sd. mjd; 
mbg;gilapy; mikr;rplkpUe;J gl;lkspg;G me;j];ijg; ngw;Wf;nfhz;l mur rhu;gw;w cau;fy;tp 
epWtfq;fspypUe;J Kd;nkhopTfs; Nfhug;gl;ld. 17 epWtfq;fs;> khztu; fld; jpl;lj;jpw;F 
Kd;dpiyg;gLj;j vjpu;ghu;f;Fk; gl;lg; ghlnewpfs; mlq;fpa jkJ Kd;nkhopTfis 
rku;g;gpj;Js;sd. mjd; mbg;gilapy;> Gjpjhf ,uz;L mur rhu;gw;w cau;fy;tp epWtfq;fs; 
,e;epfo;r;rpj;jpl;lj;Jld; ,ize;J  

nfhz;ld. 

1. Nwhay; ,d;];upupa+w; xt; fyk;G gpiwNtw; ypkpw;wl; - RIC 
2. gp];d]; nkNd[;kd;l; ];$y; gpiwNtw; ypkpw;wl; -   BMS 

NkYk; midj;J khtl;lr; nrayhsu;fisAk; nfhOk;G khtl;l gpuNjrr; nrayhsu;fisAk; 
mwpTWj;Jtjw;fhd 02 epfo;r;rpfs; nfhOk;G khtl;lr; nrayfj;jpy; eilngw;wJ. 
RahjPd njhiyf;fhl;rp> &gth`pdp> rpaj;j uPtP Mfpa njhiyf;fhl;rp miytupirfspy; 
xspgug;Gr; nra;ag;gl;l epfo;r;rpfspy; khztu; fld; gpuptpd; mjpfhupfs; fye;Jnfhz;ldu;. 
me;epfo;r;rpfSf;fhd ,izg;Gtop fPo; jug;gl;Ls;sJ:-  

• RahjPd njhiyf;fhl;rp –  ‘mJ vd; ehL’ - 
https://www.youtube.com/watch?v=YvOxpTCsd4w 
 

• &gth`pdp – ‘MANghtd; Rg cNjrdf;’ - 
https://www.youtube.com/watch?v=ungyb1SVFXw 

 

• rpaj;j uPtP – ‘Good Morning Sri Lanka’ - https://www.youtube.com/watch?v=msw7ZKipvyE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YvOxpTCsd4w
https://www.youtube.com/watch?v=ungyb1SVFXw
https://www.youtube.com/watch?v=msw7ZKipvyE
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2.2 njhiyNehf;F    

 

 

 

 
xg;gk;:           
vk;.vd;.uzrpq;f 
nrayhsu; (jiyikf; fzf;fPl;L mYtyu;) 
fy;tp mikr;R 
 
jpfjp: 2022.08.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nehf;fk; 1 jFjpngw;w midj;J khztu;fSf;Fk; gl;lk;ngWk; tiu njhlu;r;rpahf 
cau;fy;tpia toq;Fjy;. 
  

Nehf;fk; 2 gl;ljhupfspd; kpfr; rpwe;j njhopYf;F cau;fy;tpapd; gz;Gj;juj;ijAk; 
Vw;GilikiaAk; Kd;Ndw;Wjy;.    

Nehf;fk; 3 njhopy;El;gj;ij mbg;gilahff;nfhz;l nghUshjhunkhd;iwf; 
fl;bnaOg;Gtjw;F Gj;jhf;fj;ij Cf;Ftpj;jy;. njhopy;El;gj;ij Cf;Ftpj;jy;> 
Kaw;rpahz;ik> Muha;r;rp mD$yq;fis tzpfkag;gLj;jy;> mwpit 
tp];jupj;jy;> (RgPl;rj;jpd; Nehf;F - mj;jpahak; 06)  

Nehf;fk; 4 cau;fy;tp Kiwikapd; tpidj;jpwidAk; gad;$u; jd;ikiaAk; 
Kd;Ndw;Wjy;. 
  

Nehf;fk; 5 cau;fy;tpia ru;tNjrkag;gLj;jy;. 
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mj;jpahak; 03 -  2021.12.31 Mk; jpfjpAld;; KbtilAk; Mz;Lf;fhd 
KOJkshtpa epjpr; nrayhw;Wif 
3.1 epjpr; nrayhw;Wiff; $w;W 

 
        VrpV-vt; 

  2021.12.31 Mk; jpfjpAld; KbtilAk; Mz;Lf;fhd               
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;W 

 

        (&) 
tuT nryT 

2021 
    cs;sgbahd  
  Fwpg;G  2021  2020           

 0 tUkhdg; ngWtdTfs;   -  -  

 0 tUkhd tup 1  -  -  

 0 cs;ehl;Lg; gz;lq;fs;> Nritfs; 

kPjhd tup 

2  -  - VrpV-1 

 0 ru;tNjr tu;j;jk; kPjhd tup 3  -  -  

 0 tup my;yhj tUkhdq;fSk; gpwTk; 4  -  -  

 0 nkhj;j tUkhdg; ngWtdTfs; 

(m) 

  -  -  

 0 tUkhdk; my;yhj ngWtdTfs;       

 0 jpiwNrup fl;Lepjp   4>403>920>553  8>267>502>009 VrpV-3 

 0 itg;Gf;fs;   281>267>017  140>608>938 VrpV-4 

 0 Kw;gzf; fzf;F   9>211>679  7>414>856 VrpV-5 

 0 gpw gpujhd NgNul;Lf; fzf;F 

ngWtdTfs; 

      

 0 nkhj;j tUkhdk; my;yhj 

ngWtdTfs; (M) 

  4>694>399>249  8>415>525>803  

 0 nkhj;j tUkhdg; ngWtdTfSk; 

tUkhdk; my;yhj ngWtdTfSk;  

, = (m)+(M) 

  

4>694>399>249  8>415>525>803 

 

  jpiwNrupf;fhd gzmDg;gPLfs; (<)       

  Njwpa tUkhdg; ngWtdTfSk; 

tUkhdk; my;yhj ngWtdTfSk; 

c = (,)-(<) 

  

4>694>399>249  8>415>525>803 

 

  fopf;Ff: nryTfs;       

 0 kPz;nlOk; nryTfs;       

100>000>000  rk;gsq;fSk; Ntjdq;fSk; gpw 

Copau; ed;ikfSk; 

5  98>885>469  91>627>130  

83>150>000  gpw nghUs;fSk; NritfSk; 6  58>569>625  73>778>163  

2>294>850>000  khdpaq;fs;> nfhilfs;> khw;wy;fs; 7  2>086>327>356  1>883>844>196  

0  
tl;bf; nfhLg;gdTfs; 

8  0  0 VrpV-

2(II) 

0  gpw kPz;nlOk; nryTfs; 9  0  0  
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2>478>000>000  nkhj;j kPz;nlOk; nryTfs; (C)   2>243>809>451  2>049>249>489  

  %yjdr; nryTfs;       

6>000>000  %yjdr; nrhj;Jf;fs; Gduikg;Gk; 

Nkk;gLj;jy;fSk; 

10  823>149  732>283  

12>905>244>00

0 

 %yjdr; nrhj;Jf;fs; 

ifafg;gLj;jy; 

11  11>537>000>265  10>103>377>990  

595>000>000  
%yjd khw;wy;fs; 

12  491>630>392  630>594>816 VrpV-

2(II) 

0  %yjdr; nrhj;Jf;fs; 

ifafg;gLj;jy; 

13  0  0  

1>952>576>000  ,ay;jpwd; tpUj;jp 14  1>947>734>465  1>078>182>061  

1>385>180>000  gpw %yjdr; nryTfs; 15  1>358>010>240  1>257>088>104  

16>844>000>00

0 

 
nkhj;j %yjdr; nryTfs; (v) 

  15>335>198>511  13>069>975>254  

  itg;Gf; nfhLg;gdTfs;   118>083>459  141>290>139 VrpV-4 

  Kw;gzf; nfhLg;gdTfs;   10>092>707  9>534>079 VrpV-5 

  gpw gpujhd NgNul;Lf; fzf;F 

nfhLg;gdTfs; 

      

  mur tUkhd kPsspg;Gfs;   100>518  0  

  gpujhd NgNul;Lr; nryTfs;  (V)   128>276>684  150>824>219  

  nkhj;jr; nryT  C = (v + V)   17>707>284>646  15>270>048>962  

  brk;gu; 31 md;Ws;sthwhd kPjp  V 

= (c-v) 

  (13>012>885>397)  (6>854>523>159)  

  fl;Lepjp ,zf;ff; $w;wpd; gb kPjp   (13>014>205>564)  (6>859>216>050) VrpV-7 

  2021 brk;gu; 31 md;Ws;sthwhd 

fl;Lepjp kPjp 

  1>320>166  (6>854>523>159)  

     (13>012>885>397)  (6>854>523>159)  
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     VrpV-gP 

3.2              2021.12.31 md;Ws;sthwhd epjp epiyikf; $w;W 
      
   cs;sgbahd 

 Fwpg;G  
2021 
(&) 

 
2020 
(&)       

epjp my;yhj nrhj;Jf;fs;   -  - 

Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs; kw;Wk; rhjdq;fs; VrpV-6  3>939>804>729  2>493>671>420 

epjpr; nrhj;Jf;fs;      

Kw;gzf; fzf;F 
VrpV-

5/5(V) 

 963>626>568  957>195>476 

fhRk; fhRf;Fr; rkkhditAk; VrpV-3  1>320>166  256>897 

nkhj;j nrhj;Jf;fs;   4>904>751>463  3>451>123>793 

      

Njwpa nrhj;Jf;fs;/ gq;FKjy;      

jpiwNrupf;fhd Njwpa nrhj;Jf;fs;   -385>049>861  -222>747>331 

Mjdq;fs;> nghwpj;njhFjpfs;> rhjdq;fs; xJf;F   3>939>804>729  2>493>671>420 

thlif kw;Wk; gzp Kw;gz xJf;F 
VrpV-

5(gp) 

 941>854>735  243>638>135 

eilKiw nghWg;Gf;fs;      

itg;Gf; fzf;F VrpV-4  406>821>694  243>638>135 

fl;Lepjp kPjp VrpV-3  1>320>166  256>897 

nkhj;j nghWg;Gf;fs;   4>904>751>463  3>451>123>793 
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3.3   2021.12.31 Mk; jpfjpAld; Kbtile;j Mz;Lf;fhd fhRg;gha;r;ry; $w;W 

VrpV-rp 
  cs;sgbahd 

  
2021 
(&) 

 
2020 
(&) 

     

njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;fs;     

nkhj;j tupg; ngWtdTfs;  -  - 

fl;lzq;fs;> kpiff; fl;lzq;fs;> jz;lq;fs;> cupkq;fs;  -  - 

,yhgq;fs;  -  - 

tUkhdk; my;yhj ngWtdTfs;  -  - 

gpw tUkhdj; jiyg;GfSf;F Nru;f;fg;gl;l tUkhdq;fs;  15>265>909  11>762>309 

fl;Lepjpg; ngWtdTfs;  4>388>654>644  8>255>739>700 

gzp Kw;gzq;fs; mwtpl;Lf;nfhs;sy;  5>657>478  4>668>935 
itg;Gg; ngWtdTfs;  281>267>017  140>608>938 

njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry; (m)  4>690>845>048  8>412>779>882 
     
fopf;Ff: fhR nrytPLfs;     
MSf;Fupa NtjdhjpfSk; eltbf;ifr; nryTfSk;  156>351>247  165>144>212 
khdpaq;fSk; khw;wy;fSk;  386>927>356  191>159>196 

gpw nryTj; jiyg;GfSf;fhf nra;ag;gl;l nryT  1>163>652  19>570>641 

jpiwNrupf;F nrYj;jg;gl;l fl;Lepjp;  1>320>166  4>692>891 
gzp Kw;gzf; nfhLg;gdT  8>454>046  7>858>066 
itg;Gf; nfhLg;gdTfs;  118>083>459  141>290>139 
njhopw;ghl;L eltbf;iffSf;fhf nrytplg;gLk; fhRg;gha;r;ry;   
(M) 

 
672>400>445  529>715>146 

njhopw;ghl;L eltbf;iffspypUe;jhd Njwpa fhRg;gha;r;ry;  
, = (m)-(M) 

 
4>018>444>604  7>883>064>736 

     

KjyPl;Lr; nraw;ghLfspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry;fs;     

tl;b  -  - 
gq;fpyhgq;fs;  -  - 
cupik ePq;fy; Vw;ghLfSk; ngsjpfr; nrhj;Jf;fs; tpw;wYk;  -  - 

cg fld; mwtpl;Lf;nfhs;sy;  -  - 

KjyPl;L eltbf;iffspypUe;jhd fhRg; gha;r;ry; (,)  -  - 
     

fopf;Ff: fhR nrytply;     

ngsjpfr; nrhj;Jf;fis epu;khzpj;jy; my;yJ nfhs;tdT 
nra;jYk; gpw KjyPLfis ifafg;gLj;jYk; 

 
3>841>943>869  7>730>786>501 

KjyPl;Lr; nraw;ghLfSf;fhf nrytplg;gLk; nkhj;j 
fhRg;gha;r;ry; (c) 

 
3>841>943>869  7>730>786>501 

KjyPl;Lr; nraw;ghLfspypUe;jhd Njwpa fhRg;gha;r;ry;           
C = (, - c) 

 (3>841>943>869
) 

 (7>730>786>501) 

(,) – (C)  176>500>734  152>278>235 
     
epjpr;nraw;ghLfspypUe;jhd fhRg;gha;r;ry;fs;      
cs;Su;g; gLfld;  -  - 
ntspehl;Lg; gLfld;  -  - 
nfhil ngWtdTfs;  -  - 
epjpr;nraw;ghLfspypUe;jhd nkhj;j fhRg;gha;r;ry; (V)  -  - 

fopf;Ff:  fhR nrytPL     

cs;Su;f; fld; kPsspj;jy;     
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cs;Su;f; fld; kPsspg;Gfs;  176>500>734  152>278>235 
ntspehl;Lf; fld; kPsspg;Gfs;  -  - 
epjpr; nraw;ghLfspypUe;jhd fhRg;gha;r;ry;  (x) = (V) – (I)  (176>500>734)  (152>278>235) 
fhrpd; Njwpa khw;wy;fs;   (xs) = (v)-(x)  -  - 
[dtup 01 ,y; cs;sthwhd Muk;g fhR kPjp  -  - 
brk;gu;  31 Mk; jpfjpapy; cs;sthwhd fhR kPjp  -  - 
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpd;gb MSf;Fupa Ntjdhjpfs;> 
nraw;ghl;Lr; nryTfs; 

 
157>482>095  165>405>293 

 
$l;Lf:  

 
   

gpw jpizf;fsq;fSf;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l nryTfs;  -  - 
Kw;gz ‘gp’ fzf;fpy; fld; gjptopj;jy;fs;  -  - 
     
fopf;Ff:      
gpw jpizf;fsq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nryTfs;  1>130>847  261>081 
  1>130>847  261>081 
     
fhRg;gha;r;ry; $w;wpd;gb MSf;Fupa NtjdhjpfSk; 
nraw;ghl;Lr; nryTfSk; 

 
156>351>247  165>144>212 

     
epjpr; nrayhw;Wf; $w;wpd;gb khdpaq;fSk; khw;wy;fSk;  2>086>327>356  1>883>844>196 

$l;Lf:     

gpw jpizf;fq;fSf;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;l nryTfs;  -  - 
     
fopf;Ff:     
gpw jpizf;fsq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nryTfs;  1>699>400>000  1>692>685>000 
  1>699>400>000  1>692>685>000 
fhRg;gha;r;ry; $w;wpd;gb khdpaq;fSk; khw;wy;fSk;  386>927>356  191>159>196 
fhRg;gha;r;ry; $w;wpd;gb ngsjpfr; nrhj;Jf;fspd; epu;khzk;  15>335>198>511  13>069>975>254 
     
$l;Lf:     
gpw jpizf;fsq;fspdhy; Nkw;nfhs;sg;gl;l nryTfs;  11>316>753>908  5>186>910>518 
itg;Gf; fzf;fpw;F khw;wy;fs;     
cs;Su;f; fld; kPsspg;Gfs;  176>500>734  152>278>235 
  11>493>254>642  5>339>188>753 
fhRg;gha;r;ry; $w;wpd;gb ngsjpf;r nrhj;Jf;fspd; epu;khzk;  3>841>943>869  7>730>786>501 
     
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpd;gb cs;Su; fld; kPsspg;Gfs;     
     
$l;Lf:     
cs;Su;f; fld; kPsspg;Gfs;  176>500>734  152>278>235 
     
fopf;Ff:  176>500>734  152>278>235 
     
fhRg;gha;r;ry; $w;wpd;gb cs;Su;f; fld; kPsspg;Gfs;  176>500>734  152>278>235 
     
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpd;gb itg;Gf;fspd; ngWtdTfs;  281>267>017  140>608>938 
     
fopf;Ff:      
fhRg;gha;r;ry; $w;wpd;gb itg;Gf;fspd; ngWtdTfs;  281>267>017  140>608>938 
     
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpd;gb itg;Gf;fis 
nfhLg;gdTnra;jy; 

 
118>083>459  141>290>139 
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fopf;Ff:     
fhRg;gha;r;ry; $w;wpd;gb itg;Gf;fis nfhLg;gdTnra;jy;  118>083>459  141>290>139 
     
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpd;gb Kw;gzf; nfhLg;gdTfs;  10>092>707  9>534>079 
     
fopf;Ff:     
Vida jiyg;GfSf;fhf nra;ag;gl;l tuTitj;jy;fs;  1>638>661  1>676>013 
     
fhRg;gha;r;ry; $w;wpd;gb Kw;gzf; nfhLg;gdTfs;  8>454>046  7>858>066 
     
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpd;gb Kw;gzq;fis 
mwtpl;Lf;nfhs;sy; 

 
9>211>679  7>414>856 

     
fopf;Ff:     
FWf;Ff; Fwpg;Gfs; %yk; Kw;gzq;fis mwtpl;Lf;nfhs;sy;  3>554>201  2>745>921 
     
epjpr; nrayhw;Wiff; $w;wpd;gb Kw;gzq;fis 
mwtpl;Lf;nfhs;sy; 

 
5>657>478  4>668>935 
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3.4  Vw;ghLnra;ag;gl;l epjpxJf;fPLfisg; gad;gLj;Jtjpyhd nrayhw;Wif 

  

xJf;fPl;L 
tif 

Vw;ghLnra;ag;gl;l epjpxJf;fPL 

cs;sgbahd nryT 

gad;gLj;jpf; 
nfhs;sg;gl;l 
epjpNaw;ghLfs;> 
g+u;j;jpnra;ag;gl;l 

,Wjp 
epjpNaw;ghLfspd; 
mstpd; rjtPjkhf 

(%)  

epjpNaw;ghL ,Wjp epjpNaw;ghL 

kPz;nlOk; 2,478,000,000 2,478,000,000 2,243,809,451 91% 

%yjd 10,000,000,000 16,844,000,000 15,535,198,511 91% 

nkhj;jk; 12,478,000,000 19,322,000,000 17,579,007,962 91% 
 

ml;ltiz 3.1 

3.5 epjpay;yhr; nrhj;Jf;;fis mwpf;ifapLtjpyhd nrayhw;Wif 

nrhj;Jf; 
FwpaPL FwpaPl;L tpguk; 

2021.12.31 
md;Ws;sthWk; 

nghUs; fzpg;gPl;L 
mwpf;ifg;gbAk; kPjp 

2021.12.31 
md;Ws;sthW 
epjpepiyikf; 
$w;wpd;gb kPjp 

vjpu;fhyj;jp
y; 

fzf;fPl;Lf;F 
cl;gLj;jg;g
lTs;s 

Kd;Ndw;w
j;ij % 
Mf 

mwpf;if
aply; 

9151 
fl;blq;fSk; 
fl;likg;GfSk; 76,922,000.00 76,922,000.00 

- 
100% 

9152 nghwpj;njhFjpfs; 115,004,625.72 105,544,103.42 - 100% 

9152 thfdq;fs; 283,320,840.00 283,320,840.00 - 100% 

9153 fhzpfs; 794,700,000.00 794,700,000.00 - 100% 

9154 mUtr; nrhj;Jf;fs; 
(fzpdp 
nkd;nghUs;fs;)  

1,755,000.00 1,755,000.00 - 100% 

9155 
capupay; 
nrhj;Jf;fs; - - - - 

9160 KbTwh Ntiyfs; 2,668,102,263.13 2,668,102,263.13 - 100% 

9180 
Fj;jiff;F tplg;gl;l 
nrhj;Jf;fs; - - - - 

ml;ltiz 3.2 

❖ ghlrhiyfs; gpupT> cau;fy;tpg; gpupT Mfpa ,U gpupTfspd; gpuj;jpNafkhd 
fzf;fha;T mwpf;ifnahd;W ntspaplg;gl;bUg;gjhy;> mJ ghlrhiyfs; 
gpuptpd; 2021 tUlhe;j nrayhw;Wif mwpf;ifapd; mj;jpahak; 3 3.10 
ge;jpapd; fPo; fhl;lg;gl;Ls;sJ.  
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mj;jpahak; 04 - nrayhw;Wiff; Fwpfhl;bfs; 

4.1 epWtdj;jpd; nrayhw;Wiff; Fwpfhl;bfs; (nray;jpl;lj;jpd; mbg;gilapy;) 
 

rpwg;Gf; Fwpfhl;b 
vjpu;ghu;j;j ntspaPl;bd; (%) Mf cs;sgbahd ntspaPL 

100%-90% 75%-89% 50%-74% 

 
gl;ljhupfspy; 
njhopyPLghl;Lepiy 

 

 

 

81% 

 

 
Njrpa cau;fy;tp Kiwikf;F 
khztu;fisr; 
Nru;j;Jf;nfhs;sg;gLtjd; 
mjpfupg;G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
2021 Mk; Mz;by; 
gy;fiyf;fof khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpd; (UGC) fPo; 
,aq;Fk; Njrpa 
gy;fiyf;fofq;fSf;F 
Nru;j;Jf;nfhs;s vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
khztu;fspd; vz;zpf;if 
41>775. vdpDk; 2021 Mk; 
Mz;Lf;F Vw;fdNt khztu;fs; 
Nru;j;Jf;nfhs;sy; 
g+u;j;jpnra;ag;gltpy;iy. 
 

  

 
gy;fiyf;fofq;fspd; 
cyfshtpa jutupirg;gLj;jy;. 

  

82% 

 

ml;ltiz 4.1 
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mj;jpahak; 05 – Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis (SDG) va;Jtjpyhd 
nrayhw;Wif 
 

5.1 ,dq;fhzg;gl;l Vw;Gila Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffisf; Fwpg;gpLf. 

,yf;F /  Nehf;fk; ,yf;Ffs; 

milTf; Fwpfhl;b ,Jtiuahd           
milTfspd; 
Kd;Ndw;wk; 

 0% - 
49% 

50% - 
74% 

75% -

100% 
4.3  2030 Mk; 
Mz;lstpy; midj;Jg; 
ngz;fSf;Fk; 
Mz;fSf;Fk; gz;Gj;ju 
uPjpahf cau; kw;Wk; 
Fiwe;j njhiff;Fg; 
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba 
gy;fiyf;foff; fy;tp 
cs;spl;l njhopy;El;g> 
njhopy;rhu; kw;Wk; 
%d;whk;epiyf; 
fy;tpiag; ngw;Wf; 
nfhs;sf;$bajhf 
,Uj;jy;.  

• tl;bapy;yh khztu; 
fld; jpl;lj;ij 
mKy;gLj;jy;. 
 

• Njrpa cau; 
njhopy;El;gf;  
fy;tp epWtfj;jpd; 
(SLIATE) %yk; 
cau;fy;tp 
tha;g;Gfis 
toq;Fjy;. 

 

• gy;fiyf;fof 
khdpaq;fs; 
Mizf;FOtpd; 
(UGC)  fPo;  
,aq;Fk; Njrpa 
gy;fiyf;fofq;fS
f;F khztu;fis 
Nru;j;Jf;nfhs;sy;.  
 

• ,yq;if gpf;F 
gy;fiyf;fofj;jpw;
F khztu;fis 
Nru;j;Jf;nfhs;sy;. 
 

• ,yq;if ngsj;j 
kw;Wk; ghyp 
gy;fiyf;fofj;jpw;
F khztu;fis 
Nru;j;Jf;nfhs;sy;. 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 90% 

 

 

 

 

 

76% 

 

 

 

 

 

 

 

122% 
(*) 

 

 

 

 

 

107% 

 

 

 

 

 

98% 

Nru;j;Jf; 
nfhs;sg;gLk; 
khztu;fspd; 
vz;zpf;if 
mjpfupj;jy;. 
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4.5  2020 Mk; 
Mz;lstpy; -  
 
I. fy;tpapy; ghy;epiy 

rkj;Jtj;jpd; 
mbg;gilapyhd 
khw;wq;fis 
xopj;jy;. 

 

II. fy;tpapd; midj;J 
kl;lq;fisAk; 
mZFtjw;fhd 
tha;g;ig 
cWjpg;gLj;jy;.  

 

III. tyJFiwe;jtu;f
Sf;Fk; 
RNjrpfSf;Fk; 
Mgj;jhd 
epiyia 
vjpu;Nehf;ff;$ba 
gps;isfSf;Fk; 
njhopw;gapw;rp 
ngw;Wf;nfhs;sf;$
ba tha;g;ig 
Vw;gLj;jy;. 

    

 

• ,yf;Ffs; 
milag; 
ngw;Ws;sd.  

 

 

 

 

 

• ,yf;Ffs; 
milag; 
ngw;Ws;sd.  

 
 

 
 
 

• ,t;tikr;rpd; 
Nehf;nfy;iy 
rhuhjJ.  

 
 

   

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

- 

4.7  2030 Mk; 
Mz;lstpy; fy;tp 
fw;Fk; midtUk; 
Ngz;jF mgptpUj;jpia 
Cf;Ftpg;gjw;fhd 
mwpitAk; 
Mw;wy;fisAk; 
ngw;Wf;nfhs;sy;> mjw;F 
Ngz;jF mgptpUj;jp 
gw;wpa fy;tp kw;Wk; 
Ngz;jF tho;f;iff; 
Nfhyq;fs;> kdpj 
cupikfs;> rkhjhdk; 
kw;Wk; td;Kiwaw;w 
fyhrhunkhd;iw 
Cf;Ftpj;jy;> cyf 
gpu[hTupikiaAk; 
fyhrhu 
gd;ikj;Jtj;ijAk; 
kjpg;gpLjYk; Ngz;jF 
mgptpUj;jpf;F fyhrhu 
uPjpahf gq;fspg;G 
toq;Fjy; mlq;Fk;.   
 

 

 

 

- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
ml;ltiz 5.1 

(*)   2021 Mk; Mz;by; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; (UGC) fPo; fhzg;gLk; Njrpa 
gy;fiyf;fofq;fSf;F 41>775 khztu;fisr; Nru;j;Jf;nfhs;s vjpu;ghu;f;fg;gl;lJ. vdpDk;> 2021 Mk; 
Mz;bw;F Vw;fdNt khztu;fisr; Nru;j;Jf;nfhs;Sk; nraw;ghL Kbtilatpy;iy. vdpDk; 2020 
Mk; Mz;by; gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpd; fPo; Njrpa gy;fiyf;fofq;fSf;F 34>161 
khztu;fisr; Nru;j;Jf;nfhs;s vjpu;ghu;f;fg;gl;lJld;> 41>641 khztu;fs; Nru;j;Jf;nfhs;sg;gl;ldu;. 
mJ rjtPj mbg;gilapy; 122% MFk;. 
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5.2  Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis mile;Jnfhs;tjpy; ntw;wpfisAk; rthy;fisAk; 
RUf;fkhf tpgupf;fTk;. 

Ngz;jF mgptpUj;jp ,yf;Ffis mile;Jnfhs;sy; rk;ge;jkhf.  

 
1. fy;tpapy; ghy;epiy 

mbg;gilapyhd 
tpj;jpahrq;fis xopj;jy;.  
 

2. fy;tpapd; midj;Jg; 
gbepiyfspYk; gpuNtrpf;Fk; 
tha;g;ig cWjpg;gLj;jy;. 

 

 

 

 

 

 

3. tyJFiwe;jtu;fSf;F> 
RNjrpfSf;F> Mgj;jhd 
epiyf;F cs;shff;$ba 
gps;isfSf;F njhopw;gapw;rp  
ngw;Wf;nfhs;s tha;g;gspj;jy;.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cau;fy;tp tha;g;GfSf;Fj; Nju;e;njLg;gJ Z-
ngWkhdj;jpd; kPJ jq;fpAs;sJ.                  
mJ ghy;epiy rkj;Jtj;jpd; mbg;gilapy; my;y. 

  cau;fy;tpapd; xt;nthU gbepiyiaAk; tpsf;fp mjpy; 
gpuNtrpg;gjw;F mtrpakhd jifikfisAk; Fwpg;gpl;L 
,yq;if jifikfs; gzpr;rl;lfj;jpd; (SLQF) 

mbg;gilapy; jahupf;fg;gl;Ls;sJ. mjd; mbg;gilapy; 
jifikfisg; g+u;j;jpnra;Ak; ve;j xUtUf;Fk; gy;NtW 
gbepiyfspYk; gpuNtrpg;gjw;fhd tha;g;Gfs; 
cWjpg;gLj;jg;gl;Ls;sd. mikr;rpd; fPo; fhzg;gl;l 
midj;Jf; fy;tp epWtfq;fSk; ,g;gzpr;rl;lfj;jpw;F 
,iaghf;fg;gl;Ls;sd. 

. 

 

,t;tikr;rpd; Nehf;nfy;iyf;F cl;gltpy;iy. 
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mj;jpahak; 06  –  kdpj tsk; gw;wpa gf;fg;ghu;it 
 
6.1 gjtpazp Kfhikj;Jtk; 

 mDkjpf;fg;gl;l 
gjtpazpapd; 
vz;zpf;if 

jw;NghJs;s  
gjtpazpapd; 
vz;zpf;if 

gjtpntw;wplq;fs;/ 
  (Nkd;kpif) ** 

rpNu\;l 27 21 06 
%d;whk;epiy 05 04 01 
,uz;lhk;epiy 120 93 27 
Kjdpiy 44 36 08 

 
ml;ltiz 6.1 

6.2 ** ,t;thW gjtp ntw;wplq;fs; fhzg;gl;ljd; fhuzkhf mYtynuhUtUf;F rpy 
tplaq;fSf;Fupa gzpfis epiwNtw;w Neupl;ljd; fhuzkhf mikr;rpd; vjpu;ghu;j;j 
,yf;Ffis tpidj;jpwdhfTk; gaDWjptha;e;j tpjj;jpYk; epiwNtw;WtJ 
rpukkhfpAs;sJ. Mifahy;> Fwpj;j gjtpntw;wplq;fis epug;Gtjw;F mur Nrit> khfhz 
rigfs; kw;Wk; cs;Suhl;rp mikr;R mwpTWj;jg;gl;Ls;sJ.   

 

6.3  kdpj ts mgptpUj;jp 

epfo;r;rpj;           
jpl;lj;jpd;;          
ngau; 

gapw;rp 
mspf;f
g; gl;l 
gjzpap
du; 

vz;zp
f;if 

epfo;r;rpj; 
jpl;l 

fhyg;gFjp 

KOnkhj;j 
KjyPL  
(&.’000) 

epfo;r;rpj; 
jpl;lj;jpd; 
jd;ik  

(cs;ehl;L/ 
ntspehl;L) 

tpisT/                       
ngw;Wf;nfhz;l  

mwpT  * 

cs; 
ehl;L 

ntsp 
ehl;L 

Nfhg;gply; 45 1 ehs; 9.0875 - cs;ehl;L mYtyf 
mYty;fis 
Kiwrhu;e;j tpjj;jpy; 
Ngzpr;nry;tjd; 
Clhf Jupj 
Nritnahd;iw 
toq;f Kbe;jik. 

Advance Certificate 

in Public 

procurement and 

Asset Management 

1 66 kzpj;jp-
ahyq;fs; 

30 - cs;ehl;L ngWifr; 
nrad;KiwiaAk; 
nrhj;J 
Kfhikj;Jtj;ijAk; 
tpupthf milahsk; 
fhzy;. 

Advance Certificate 

in Public 

procurement and 

Asset Management 

1 66 kzpj;jp-
ahyq;fs; 

30 - cs;ehl;L ngWifr; 
nrad;KiwiaAk; 
nrhj;J 
Kfhikj;Jtj;ijAk; 
tpupthf milahsk; 
fhzy;. 

 
ml;ltiz 6.2 

*  flikmYty;fis tpidj;jpwdhfTk; gad;$u; tpjj;jpYk; epiwNtw;Wtjw;F mYtyu;fspd; 
mwpitAk; Mw;wy;fisAk; tpUj;jpnra;tJ ,d;wpahikahj xU tplakhFk;. mYtyu;fis gapw;rp 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F Mw;Wg;gLj;Jtjd; %yk; Gjpa ghltplaq;fs; rk;ge;jkhd mtu;fspd; mwpT 
tpUj;jpailtJld;> tpidj;jpwdhd xU Nritia mjd; %yk; Mw;wg;gLnkd;W vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ.  
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mj;jpahak; 07 - ,zf;f mwpf;if 

,y. Vw;Gilj;jhf;fpf;nfhs;s  
Ntz;ba Njit 

,zf;f epiy 
(,zq;FfpwJ/ 
,zq;ftpy;iy) 

,zq;ftpy;i
y vdpy;> 
mjw;fhd 
RUf;f 
tpsf;fk; 

,zq;fh epiyia    
vjpu;fhyj;jpy; 
jtpu;j;Jf; 

nfhs;tjw;F 
Kd;nkhopag;gLk; 

rupahd KbTfSk;> 
nrad;KiwfSk; 

1 gpd;tUk; epjpf;$w;Wf;fs;/ 
fzf;Ffs; cupa jpdj;jpy; 
rku;g;gpf;fg;gl;Ls;sJ. 

 _ _ 

1.1 tUlhe;j epjpf; $w;Wf;fs; ,zq;FfpwJ. _ _ 
1.2 murhq;f mYtyu;fSf;fhd 

Kw;gzf; fzf;F 
,zq;FfpwJ. _ _ 

1.3  njhopy;Kaw;rp kw;Wk; 
cw;gj;jp Kw;gzf; fzf;Ffs; 
(tu;j;jf Kw;gzf; fzf;F) 

_ _ _ 

1.4 fsQ;rparhiy Kw;gzf; 
fzf;F 

_ _ _ 

1.5 tpNrl Kw;gzf; fzf;F _ _ _ 
1.6 gpw _ _ _ 
2 VLfisAk; gjpNtLfisAk; 

guhkupj;jy; (ep.gp. 445) 
 _ _ 

2.1 267/2018 Mk; ,yf;f murhq;f 
epUthf Rw;wwpf;iff;F 
mika> epiyahd 
nrhj;Jf;fspd; gjpNtl;il 
,w;iwg;gLj;jp   Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

2.2 MSf;Fupa Ntjdhjpfs; 
gjpNtLfis/ MSf;Fupa 
Ntjdhjpfs; ml;ilfis 
,w;iwg;gLj;jp Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

2.3 fzf;fha;T Iatpdhf;fspd; 
gjpNtl;il ,w;iwg;gLj;jp      
Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

2.4 cs;sff; fzf;fha;T 
mwpf;iffspd; gjpNtl;il 
,w;iwg;gLj;jp Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

2.5 midj;J khjhe;j fzf;Fg; 
nghopg;Gfis (CIGAS) 
jahupj;J cupa jpdj;jpy; 
nghJj; jpiwNrupf;F 
rku;g;gpj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

2.6 fhNrhiyfspd; kw;Wk; fhRf; 
fl;lisfspd; gjpNtl;il 
,w;iwg;gLj;jp Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

2.7 nghUs; gjpNtl;il 
(,d;ntd;l;up) ,w;iwg;gLj;jp 
Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

2.8 ifapUg;Gf;fspd; gjpNtl;il 
,w;iwg;gLj;jp Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 
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2.9 
 
 
 
 

Nrj el;lq;fspd; gjpNtl;il 
,w;iwg;gLj;jp Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

,y. Vw;Gilj;jhf;fpf;nfhs;s  
Ntz;ba Njit 

,zf;f epiy 
(,zq;FfpwJ/ 
,zq;ftpy;iy) 

,zq;ftpy;i
y vdpy;> 
mjw;fhd 
RUf;f 
tpsf;fk; 

,zq;fh epiyia    
vjpu;fhyj;jpy; 
jtpu;j;Jf; 

nfhs;tjw;F 
Kd;nkhopag;gLk; 

rupahd KbTfSk;> 
nrad;KiwfSk; 

2.10 nghWg;Gf;fspd; gjpNtl;il 
,w;iwg;gLj;jp Ngzp tUjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

2.11 mbapjo;fspd; (Counterfoil) 
gjpNtl;il (GA – N20) 
,w;iwg;gLj;jp Ngzp tUjy;  

,zq;FfpwJ. _ _ 

03. epjpf; fl;Lg;ghl;Lf; fUkq;fis 
xg;gilj;jy; (ep.gp. 135) 

 _ _ 

3.1 epjp mjpfhuq;fis 
epWtdj;jpw;Fs; 
gfpu;e;jspj;jpUj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

3.2 epjp mjpfhuq;fisg; 
gfpu;e;jspj;jy; gw;wp 
epWtdj;jpw;Fs; tpopg;g+l;liy 
Vw;gLj;jpapUj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

3.3 midj;Jf; nfhLf;fy; 
thq;fy;fSk; mYtyu;fs; 
,Utupd; my;yJ mjw;F 
Nkw;gl;ltu;fspd; Clhf 
mDkjpf;fg;gLk; tpjj;jpy; 
mjpfhuq;fs; 
gfpu;e;jspf;fg;gl;bUj;jy;  

,zq;FfpwJ. _ _ 

3.4 2014.05.11 Mk; jpfjpa> 
171/2004 Mk; ,yf;f mur 
fzf;Ffs; Rw;wwpf;iff;F 
mika> mur rk;gsg; gl;bay; 
nkd;nghUs; gf;Nfi[ 
gad;gLj;Jk;NghJ 
fzf;fhsu;fspd; 
fl;Lg;ghl;bw;Nfw;g nraw;gly;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

4 
tUlhe;j jpl;lq;fisj; jahupj;jy; 

 

4.1 tUlhe;j nray;jpl;lj;ijj; 
jahupj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

4.2 tUlhe;j ngWifj; 
jpl;lj;ijj; jahupj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

4.3 tUlhe;j cs;sff; 
fzf;fha;Tj; jpl;lj;ijj; 
jahupj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

4.4 tUlhe;j kjpg;gPl;ilj; 
jahupj;J Njrpa tuTnryTj; 
jpl;l jpizf;fsj;jpw;F 
(NBD)            cupa 
jpdj;jpy; rku;g;gpj;jy;.   

,zq;FfpwJ. _ _ 
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4.5 tUlhe;j fhRg;gha;r;ry; 
$w;iw cupa jpdj;jpy; 
jpiwNrup eltbf;iffs; 
jpizf;fsj;jpw;F rku;g;gpj;jy;  

,zq;FfpwJ. _ _ 

5 fzf;fha;T Iatpdhf;fs;   

5.1 fzf;fha;thsu; jiyik 
mjpgjpapdhy; 
tpjpj;Jiuf;fg;gl;Ls;s          
jpfjpapy;> midj;J 
fzf;fha;T 
Iatpdhf;fSf;Fk; gjpy; 
mspf;fg;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ.   

6 cs;sff; fzf;fha;T 
_ _ _ 

 
6.1 ep.gp. 134(2) DMA/1-2019  ,d; 

gpufhuk; tUl Muk;gj;jpy; 
fzf;fha;thsu; jiyik 
mjpgjpAldhd 
fye;jhNyhridf;Fg; gpd;du; 
cs;sff; fzf;fha;Tj; 
jpl;lj;ijj; jahupj;jy;  
 

,zq;FfpwJ. _ _ 

,y. Vw;Gilj;jhf;fpf;nfhs;s  
Ntz;ba Njit 

,zf;f epiy 
(,zq;FfpwJ/ 
,zq;ftpy;iy) 

,zq;ftpy;i
y vdpy;> 
mjw;fhd 
RUf;f 
tpsf;fk; 

,zq;fh epiyia    
vjpu;fhyj;jpy; 
jtpu;j;Jf; 

nfhs;tjw;F 
Kd;nkhopag;gLk; 

rupahd KbTfSk;> 
nrad;KiwfSk; 

6.2 xt;Nthu; cs;sff; 
fzf;fha;T mwpf;iff;Fk; xU 
khj fhyk; toq;fp gjpy; 
mspf;fg;gl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

6.3 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; 
,yf;f Njrpa fzf;fha;Tr; 
rl;lj;jpd; 40(4) cg gpuptpd; 
gpufhuk;> midj;J cs;sff; 
fzf;fha;T mwpf;iffspd; 
gpujpfSk; Kfhikj;Jtf; 
fzf;fha;Tj; 
jpizf;fsj;jpw;F 
rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ. _ _ 

6.4 epjpg;gpukhzk; 134(3) ,d; 
gpufhuk;> midj;J cs;sff; 
fzf;fha;T mwpf;iffspd; 
gpujpfSk; fzf;fha;thsu; 
jiyik mjpgjpf;F 
rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

7 
fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jtf; FOf;fs; 

 _ _ 

 

7.1 DMA Rw;wwpf;if ,y. 01/20019 
,d; gpufhuk;> Fiwe;jgl;rk; 04 
fzf;fha;T kw;Wk; 
Kfhikj;Jtf; FOf; 
$l;lq;fnsDk; Fwpj;j 

,zq;FfpwJ. DMA/AMC/

M/2021/2  
,yf;f> 
2021.09.06 
Mk; jpfjpa 

_ 
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Mz;bDs; elhj;jg;gl;bUj;jy;. fbjj;jpd;gb 
nrayhw;wg;gl;
Ls;sJ. 

8 nrhj;J Kfhikj;Jtk;  _ _ 

8.1 2017/01 Mk; ,yf;f nrhj;J 
Kfhikj;Jt Rw;wwpf;ifapd;              
07 Mk; mj;jpahaj;jpd; 
gpufhuk;> nrhj;Jf;fisf; 
nfhs;sy; kw;Wk; 
ifAjpu;g;Gr;nra;jy; gw;wpa 
jfty;fs; nfhk;g;l;Nuhyu;  
n[duy; mYtyfj;jpw;F 
rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ. _ _ 

8.2 Nkw;Fwpj;j Rw;wwpf;ifapd; 13 
Mk; mj;jpahaj;jpd; gpufhuk;> 
mr;Rw;wwpf;ifapd; Vw;ghLfs; 
mKy;gLj;jg;gLtij 
xUq;fpizg;gjw;Fg; 
nghUj;jkhd ,izg;G 
mYtynuhUtiu epakpj;J> 
Fwpj;j mYtyu;   gw;wpa 
jfty;fis nfhk;g;l;Nuhyu; 
n[duy; mYtyfj;jpw;F 
mwpf;ifapl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

8.3 nghJ epjpr; Rw;wwpf;if         
,y. 05/2016 ,d; gpufhuk;> 
nghUs; fzf;nfLg;ig 
elhj;jp Fwpj;j mwpf;iffs; 
cupa jpdj;jpy; 
fzf;fha;thsu; jiyik 
mjpgjpf;F 
rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ. _ _ 

8.4 tUlhe;j nghUs; 
fzf;nfLg;gpd; %yk; 
ntspg;gLk; kpif> Fiw 
kw;Wk; gpw rpghu;Rfs; 
Rw;wwpf;ifapy; Fwpg;gplg;gLk; 
fhyj;Js; 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ. _ _ 

8.5 gad;gLj;j Kbahj 
epiyapYs;s (Condemn) 
nghUs;fis mfw;Wtij 
ep.gp. 772 ,w;fika 
Nkw;nfhs;sy;.  
 

,zq;FfpwJ. _ _ 

,y. Vw;Gilj;jhf;fpf;nfhs;s  
Ntz;ba Njit 

,zf;f epiy 
(,zq;FfpwJ/ 
,zq;ftpy;iy) 

,zq;ftpy;i
y vdpy;> 
mjw;fhd 
RUf;f 
tpsf;fk; 

,zq;fh epiyia    
vjpu;fhyj;jpy; 
jtpu;j;Jf; 

nfhs;tjw;F 
Kd;nkhopag;gLk; 

rupahd KbTfSk;> 
nrad;KiwfSk; 

9 thfd Kfhikj;Jtk;  _ _ 

9.1 FOk thfdq;fSf;Fupa 
jpdrup Xl;l 

,zq;FfpwJ. _ _ 
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tpguf;Fwpg;GfisAk; khjhe;j 
RUf;f mwpf;iffisAk; 
jahupj;J cupa jpdj;jpy; 
fzf;fha;thsu; jiyik 
mjpgjpf;F rku;g;gpj;jy;.  

9.2 thfdq;fs; ghtidapypUe;J 
xJf;fg;gl;L 06 khjq;fis  
tplf; Fiwe;j fhyj;jpy; 
mfw;wg;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ. _ _ 

9.3 thfd nyhf; Gj;jfq;fisg; 
Ngzp mtw;iw ,w;iwg;gLj;jp 
Ngzpr; nry;yy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

9.4 xt;nthU thfd tpgj;J 
rk;ge;jkhfTk; ep.gp. 103> 104> 
109> 110 Mfpatw;wpd; gpufhuk; 
nraw;gLjy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

9.5 2016.12.29 Mk; jpfjpa>           
2016/30 Mk; ,yf;f murhq;f 
epUthf Rw;wwpf;ifapd; ge;jp          
3.1 ,d; Vw;ghLfspd; gpufhuk;> 
thfdq;fspd; vupnghUs; 
jfdkiljiy kPz;Lk; 
guPl;rpj;jy;   

,zq;FfpwJ. _ _ 

9.6  Fj;jif fhyg;gFjpapd; 
gpd;du;> Fj;jif thfd nyhf; 
Gj;jfq;fspd; KO cupikia 
cupik khw;wpg; ngw;wpUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

10 
tq;fpf; fzf;Ffs; 
Kfhikj;Jtk; 

 _ _ 

10.1 cupa jpdj;jpy; tq;fpf; 
fzf;fpzf;ff; $w;Wf;fisj; 
jahupj;J mj;jhl;rpg;gLj;jp                    
mit fzf;fha;Tf;F 
rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;  

,zq;FfpwJ. _ _ 

10.2 kPsha;T Mz;by; my;yJ  
mjw;F Ke;jpa 
Mz;LfspypUe;J 
Kd;nfhzug;gl;l nrayw;w 
tq;fpf; fzf;Ffs; (dormant 

accounts) rPuhf;fk; 
nra;ag;gl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

10.3 tq;fpf; fzf;fpzf;ff; 
$w;Wf;fspypUe;J ntspg;gLk; 
kw;Wk; rPuhf;fk; nra;ag;gl 
Ntz;bapUe;j kPjpfs; 
rk;ge;jkhf epjpg; 
gpukhzq;fspd; gpufhuk; 
nrayhw;wp Fwpj;j kPjpfs; xU 
khj fhyj;Js; 
jPu;f;fg;gl;bUj;jy;.  
  

,zq;FfpwJ. _ _ 

,y. Vw;Gilj;jhf;fpf;nfhs;s  
Ntz;ba Njit 

,zf;f epiy 
(,zq;FfpwJ/ 
,zq;ftpy;iy) 

,zq;ftpy;i
y vdpy;> 
mjw;fhd 
RUf;f 
tpsf;fk; 

,zq;fh epiyia    
vjpu;fhyj;jpy; 
jtpu;j;Jf; 

nfhs;tjw;F 
Kd;nkhopag;gLk; 
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fy;tp mikr;R – cau;fy;tp 

rupahd KbTfSk;> 
nrad;KiwfSk; 

11 epjp Vw;ghl;ilg; gad;gLj;jy;  _ _ 

11.1 toq;fg;gl;bUe;j epjp 
Vw;ghLfs; mtw;wpd; 
vy;iyiaj; jhz;lhjthW 
nrytplg;gl;bUj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

11.2 ep.gp. 94(1) ,d; gpufhuk;> 
toq;fg;gl;l epjp Vw;ghl;by; 
gad;gLj;jpa gpd;G 
Mz;bWjpapy; vQ;rpa epjp 
Vw;ghl;L vy;iyiaj; 
jhz;lhjthW nghWg;Gf;fisj; 
jPu;j;jy; 

,zq;ftpy;iy. kpd;> 
ePu;>njhiyNg
rp Nghd;w 
kPz;nlOk; 
nrytpdq;f
Sf;Fupa 
rpl;ilfs; 
fpilf;Fk; 
jhkjk; 
fhuzkhf. 

_ 

12 
murhq;f mYtyu;fspd; 
Kw;gzf; fzf;Ffs;  

 _ _ 

12.1 tiuaiwfSld; ,zq;Fjy; ,zq;FfpwJ. _ _ 

12.2 epYitahfTs;s fld; kPjpfs; 
gw;wpa fhyg; gFg;gha;nthd;W 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

12.3 xU tUlj;jpw;F Nkyhf 
,Ue;J tUk; epd;w fld; 
kPjpia jPu;j;jpUj;jy;  

,zq;ftpy;iy. Nritia 
tpl;Lr; 
nrd;Ws;s 
,U 
mYtyu;fsJ
k; Xa;Tngw;w 
mYtynuhU
tuJk; fld; 
kPjp 
jPu;f;fg;gl;buh
ik – 
Nritia 
tpl;Lr; 
nrd;Ws;s 
,UmYtyu;f
Sf;Fk; 
rl;lg;gb 
eltbf;if 
vLf;fg;gl;Ls;
sNjhL> 
Xa;Tngw;w 
mYtyUf;F 
,wg;nga;jpA
s;sJld;> 
mtu; 
Xa;t+jpa 
gzpf;nfhil 
cupj;jw;wtuh
jyhy;> 
Xa;t+jpaj; 
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fy;tp mikr;R – cau;fy;tp 

jpizf;fsj;
jpdhy; kuz 
gzpf;nfhil 
my;yJ NtW 
nfhLg;gdTf
spypUe;J 
mf;fld; 
kPjpiaf; 
Fiwf;FkhW 
Nfhup 
Xa;t+jpag; 
gzpg;ghsu; 
ehafj;jpw;F 
mwptpf;fg;gl;
Ls;sJ. 

13 nghJ itg;Gf; fzf;F  _ _ 

13.1 ep.gp. 571 ,d; gpufhuk; 
fhyq;fle;j itg;Gf;fs; 
rk;ge;jkhf 
nrayhw;wg;gl;bUj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

13.2 nghJ itg;GfSf;fhd 
fl;Lg;ghl;Lf; fzf;Ffis 
,w;iwg;gLj;jp Ngzp tuy;  

,zq;FfpwJ. _ _ 

14 fl;Lepjpf; fzf;F 
 _ _ 

14.1 kPsha;T Mz;bd; ,Wjpapy; 
fhNrl;L kPjp jpiwNrup 
eltbf;iffs; 
jpizf;fsj;jpw;F 
khw;wg;gl;bUj;jy;. 
 
 
 

,zq;FfpwJ. _ _ 

,y. Vw;Gilj;jhf;fpf;nfhs;s  
Ntz;ba Njit 

,zf;f epiy 
(,zq;FfpwJ/ 
,zq;ftpy;iy) 

,zq;ftpy;i
y vdpy;> 
mjw;fhd 
RUf;f 
tpsf;fk; 

,zq;fh epiyia    
vjpu;fhyj;jpy; 
jtpu;j;Jf; 

nfhs;tjw;F 
Kd;nkhopag;gLk; 

rupahd KbTfSk;> 
nrad;KiwfSk; 

14.2 ep.gp. 371 ,d; gpufhuk; 
toq;fg;gl;;l Njit epkpj;j 
gzpKw;gzk; (Ad-hoc imprest)> 
mf;fUkq;fs;; Kbtile;J             
xU khj fhyj;jpDs; 
jPu;f;fg;gl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

14.3 ep.gp. 371 ,d; gpufhuk; 
mDkjpf;fg;gl;l tiuaiwia 
tpQ;rhjthW Njit epkpj;j 
gzpKw;gzk; (Ad-hoc imprest)> 
toq;fg;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ. _ _ 

14.4 Kw;gzf; fzf;fpd; kPjpia 
jpiwNrup VLfSld; khjhe;jk; 
,zf;fk; nra;jy;  

,zq;FfpwJ. _ _ 

15   _ _ 
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fy;tp mikr;R – cau;fy;tp 

tUkhdf; fzf;F 
 

15.1 cupa xOq;FtpjpfSf;F 
mika> jpul;ba 
tUkhdj;jpypUe;J            
kPsr; nrYj;jy;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUj;jy;. 

_ _ _ 

15.2 jpul;bapUe;j tUkhdk; 
itg;Gf; fzf;fpy; tuT 
itf;fg;glhky; NeubahfNt 
tUkhdj;jpy;            
tuT itf;fg;gl;bUj;jy;. 

_ _ _ 

15.3 ep.gp. 176 ,d; gpufhuk;              
epYit tUkhd mwpf;iffs; 
fzf;fha;thsu; jiyik 
mjpgjpaplk; 
rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;. 

_ _ _ 

16 kdpj ts Kfhikj;Jtk;  _ _ 

16.1 mDkjpf;fg;gl;l gzpahl;FO 
tiuaiwapDs; 
gzpahl;FOitg; Ngzp 
tUjy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

16.2 flikg; gl;bay;> 
gzpahl;FOtpd; midj;J 
mq;fj;jtu;fSf;Fk; 
vOj;J%yk; 
toq;fg;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ. _ _ 

16.3 2007.09.20 Mk; jpfjpa> 04/2017 
Mk; ,yf;f MSD Rw;wwpf;ifg; 
gpufhuk; midj;J 
mwpf;iffSk; Kfhikj;Jt 
Nritfs; jpizf;fsj;jplk; 
rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

17 
nghJkf;fSf;F jfty;fis 
toq;Fjy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

17.1 jftYf;fhd cupikr; rl;lk; 
kw;Wk; xOq;Ftpjpfspd; 
gpufhuk; jfty; 
mYtynuhUtu; epakpf;fg;gl;L 
jfty;fis toq;Fk; 
Mtznkhd;iw ,w;iwg;gLj;jp 
Ngzp tUjy;.   

,zq;FfpwJ. _ _ 

17.2 epWtdk; gw;wpa jfty;fs;  
mjd; ,izaj;jsj;jpd; 
Clhf toq;fg;gl;Ls;sJld;> 
epWtdk; gw;wpa 
nghJkf;fspd; ghuhl;Lf;fs;> 
Kiwg;ghLfs; vd;gtw;iwj; 
njuptpg;gjw;F 
,izaj;jsj;jpd; Clhf 
my;yJ khw;Wtopfspd; 
Clhf trjp 
nra;ag;gl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

17.3 jftYf;fhd cupikr; 
rl;lj;jpd; 08 kw;Wk; 10 Mk; 

,zq;FfpwJ. _ _ 
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fy;tp mikr;R – cau;fy;tp 

gpupTfspd; gpufhuk; Mz;bw;F 
,U Kiw my;yJ Mz;bw;F 
xU Kiw mwpf;if 
rku;g;gpf;fg;gl;bUj;jy;. 

18 
gpuirfs; gl;laj;ijr; 
nraw;gLj;jy; 

,zq;FfpwJ. _ _ 

18.1 05/2018 kw;Wk; 05/2018(1) Mk; 
,yf;f nghJepUthf kw;Wk; 
Kfhikj;Jt mikr;rpd; 
Rw;wwpf;iffspd; gpufhuk; 
gpuirfs;/ Nrit ehLeu; 
gl;lankhd;iwj; jahupj;J 
nraw;gLj;jg;gl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

18.2 mr;Rw;wwpf;ifapd; 2.3 
ge;jpapd; gpufhuk; gpuirfs;/ 
Nrit ehLeu; 
gl;lankhd;iwj; jahupj;jYk; 
nraw;gLj;jYk; gw;wpa 
fUkq;fisf; 
fz;fhzpg;gjw;Fk; 
kjpg;gPLnra;tjw;Fk; 
epWtdj;jpdhy; 
Kiwiknahd;W 
jahupf;fg;gl;bUj;jy;;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

19 
kdpj tsj; jpl;lj;ijj; 
jahupj;jy; 

 _ _ 

19.1 2018.01.24 Mk; jpfjpa 02/2018 
Mk; ,yf;f murhq;f epUthf 
Rw;wwpf;ifapd; ,izg;G - 02 
gbtj;jpd; mbg;gilapyhd            
kdpj tsj; jpl;lnkhd;W 
jahupf;fg;gl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

19.2 gzpahl;FO mq;fj;jtu; 
xt;nthUtUf;Fk; 
Fiwe;jgl;rk;  12 
kzpj;jpahyq;fSf;Ff; 
Fiwahj xU gapw;rpf;fhd 
tha;g;G Nkw;Fwpj;j kdpj 
tsj; jpl;lj;jpy; 
cWjpnra;ag;gl;bUj;jy;.   

,zq;FfpwJ. _ _ 

19.3 Nkw;Fwpj;j Rw;wwpf;ifapd; 
,izg;G-01 ,y; fhzg;gLk; 
gbtj;jpd; mbg;gilapy; KO 
gzpahl;FOTk; tUlhe;j 
nrayhw;Wif xg;ge;jq;fspy;; 
ifr;rhj;jpl;bUj;jy;. 

,zq;FfpwJ. _ _ 

19.4 Nkw;Fwpj;j Rw;wwpf;ifapd;           
6.5 ge;jpapd; gpufhuk; kdpjts 
mgptpUj;jpj; jpl;lj;ijj; 
jahupj;jy;> ,ay;jpwd; 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 
tpUj;jpnra;jy;> jpwd; 
mgptpUj;jp 
epfo;r;rpj;jpl;lq;fis 

,zq;FfpwJ. _ _ 
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fy;tp mikr;R – cau;fy;tp 

ml;ltiz 7.1 

mKy;gLj;Jtjw;fhd 
nghWg;Gf;fis toq;fp           
rpNu\;l mYtynuhUtu; 
epakpf;fg;gl;bUj;jy;. 

20 
fzf;fha;Tg; ge;jpfSf;F 
gjpypWj;jy; 

 _ _ 

20.1 fzf;fha;thsu; jiyik 
mjpgjpapdhy; ntspaplg;gl;l 
fle;j Mz;Lf;Fupa 
fzf;fha;Tg; ge;jpfspd; %yk;; 
Rl;bf;fhl;lg;gl;Ls;s 
FiwghLfs; eptu;j;jp 
nra;ag;gl;bUj;jy;.  

,zq;FfpwJ. _ _ 






